
DOSYA İNCELEME – ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 
 
 
A) FİZİKİ BELGE KONTROLÜ 
 

1. Adayın başvurduğu kadro doğru mu?  
Adayın dilekçe belirttiği başvuru yeri ve ilan numarasını dikkate alınarak kontrol 
yapılabilir. 

 
2. ALES Belgesi, sonucun açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. 5 yılı geçmiş ALES 
puanları geçersizdir. 
 
3. Lisans Mezuniyet Belgesinin Niteliği: 

Adayın lisans mezuniyet belgesi aşağıda belirtilen iki durumdan biri olmalıdır.    
  - E/DEVLET ÇIKTISI 
  - NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ 

 
4. Öğrenci Belgesinin Niteliği: 

Eğer yüksek lisans veya doktora eğitimi yapıyor şartı varsa; adayın öğrenci belgesi 
aşağıda belirtilen üç durumdan biri olmalıdır.    

   - ASLI 
   - E/DEVLET ÇIKTISI 
   - NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ 

Ayrıca öğrenci belgelerinde kayıt tarihi çok önemlidir. Öğrencinin azami süreyi aşmaması 
gerekmektedir.  
Azami süre: Yüksek Lisans için 3 yıl, Doktora için 6 yıl, Bütünleşik Doktora İçin 7 yıldır. 

 
5. Lisans Transkript Belgesi: 

Aday eğer lisans mezuniyet belgesini e-Devlet olarak veridiyse ve üzerinde not ortalaması 
yazıyorsa transkript belgesi istenmemektedir. Hesaplamalarda e-Devlet Mezuniyet 
belgesindeki not ortalaması kullanılacaktır. Eğer aday ayrıca transkript belgesi 
gönderdiyse ve e-Devlet Belgesindeki not ortalamasından farklı bir not ortalaması varsa 
bu durumda da e-Devlet not ortalaması geçerlidir. 
 
Eğer mezuniyet e- Devlet değilse transkript belgesi gereklidir. Lisans transkript belgesi 
aşağıda belirtilen durumlardan biri olmalıdır.    

  - ASLI 
  - NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ 
 

6. Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin Niteliği: 
Eğer aday doktora öğrencisi ise yüksek lisans mezuniyet belgesi aşağıda belirtilen iki 
durumdan biri olmalıdır.    

  - E/DEVLET ÇIKTISI 
  - NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ 

 
 
 
 
 
 
 
 



B) İLAN ŞARTLARI KONTROLÜ 
 

1. 1. ALES Puan Türü: Aday, kadro ilanında belirtilen ALES puan türünden en az 70 puan 
almalıdır. 

 
2. Yabancı Dil Puanı:  Yabancı Dil Puanı en az 50 olmalıdır. ÖSYM Yabancı Dil 
Belgelerinin geçerlilik süresi yoktur. Diğer TOEFL, IELTS, vb belgeler için üzerinde yazan 
geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. 100 üzerinden eşdeğerliliği için ÖSYM de yer alan en 
son Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu kullanılmalıdır. 
 
3. Lisans Not Ortalaması:  Adayın lisans not ortalaması hesaplanırken; 
     Eğer adayın lisans mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısı ise bu belgedeki ortalama 
dikkate alınacaktır. 4 lük sistemdeki not ortalamaları YÖK’ün 4 lük sistemden 100 lük 
sisteme çeviri tablosu kullanılarak 100 lük sisteme çevrilecektir. 

Eğer adayın lisans mezuniyet belgesi e-Devlet değil de noter onaylı belge ise orijinal 
transkript belgesindeki not ortalaması dikkate alınarak; eğer transkript 4 lük sistemse 
YÖK’ün 4 lük sistemden 100 lük sisteme çeviri tablosu kullanılacaktır. Üniversitenin kendi 
çevirisi dikkate alınmayacaktır. 
     Eğer adayın transkripti 100 lük sistemse bu ortalaması kullanılacaktır. 
 E-devlet mezun belgesindeki not ortalamasıyla transkript belgesindeki not 
ortalamaları arasındaki farklılıklarda e-Devlet mezun belgesindeki not ortalaması dikkate 
alınacaktır. 

 
 

3. İlan Şartları:  Adayın ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edilmelidir. 
-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının 
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. (Araştırma görevlisi 
kadrolarına 1 Ocak 1986 tarih ve sonraki doğumlular başvuru yapabilirler.) 

 
 
C) TUTANAKLARIN DOLDURULMASI 
 
 
- ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI doldurulmalıdır. 
 * Başvurusu kabul edilmeyen adayların hangi başvuru şartını sağlamadığı ayrıntılı olarak 
Ön Değerlendirme Tutanağında yer alan “ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER” bölümüne 
işlenecektir. 
 

* Başvurusu kabul edilen adaylar Ön Değerlendirme Puanına göre büyükten küçüğe doğru  
“BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER” bölümüne işlenecektir. 
 

* Tutanakların doldurulması ile ilgili gerekli açıklamalar Tutanaklarda yer almaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


