Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim
üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
İlan Tarihi

: 13/09/2019 (Resmi Gazete’de)

Son Başvuru Tarihi

: 27/09/2019 tarihi mesai bitimine kadar

Başvuru Şartları:
Kadro Birimi

Bölümü

Elbistan Mühendislik

Enerji Sistemleri

ABD/Program

Kadro Unvanı

Kd Der. Adet Açıklamalar

Enerji
Fakültesi

Mühendisliği

Sistemleri

Mütercim

Bilimleri Fakültesi

Tercümanlık

Tercümanlık
(İngilizce)
Muhasebe ve

Elbistan Meslek

Muhasebe ve
Vergi

Yüksekokulu

Vergi Bölümü

1

1

Mühendisliği
Mütercim

İnsan ve Toplum

Doçent

Uygulamaları

Güneş Pilleri , Enerji Depolama ve Metal Oksit Yarı
İletkenler konularında çalışmaları olmak
İngilizce Mütercim - Tercümanlık, Çeviri

Doktor Öğretim

3

3

Üyesi

Bilim(İngilizce), İngiliz Dili Eğitimi veya Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu olmak ve bu
alanların birinde doktora yapmış olmak

Doktor Öğretim

3

1

Üyesi

İşletme alanında doktora yapmış ve e-ticaret
alanında çalışmalar yapmış olmak

* Müracaat eden adayların başvuru dosyaları Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu
inceleme sonucunda aranan koşulları sağladığı tespit edilen adayların müracaatları işleme alınacaktır.
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* Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini,
doçentlik belgesinin onaylı örneğini, Yabancı Dil Belgesini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora
çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini,
Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans Mezuniyet Belgelerinin onaylı örneğini, Yabancı Dil Belgesini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus
Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek, Rektörlük Personel
Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
* Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora
çalışmalarının listelerini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin onaylı suretinin müracaat dosyasına
eklenmesi şarttır.
* Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlarda getireceklerdir.)
* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
* İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
* Başvurular Üniversitemizin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31’inci maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İLAN TAKVİMİ
Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün üniversitemizin Rektörlük Evrak Kayıt
birimine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Ortak Dersler
(Ders Verecek)

Yabancı Diller
İngilizce

YABANCI
DİL

Rektörlük

---

04/10/2019
07/10/2019
www.istiklal.edu.tr

AÇIKLAMALAR

ALES

Basın ve Halkla İlişkiler
(Uygulamalı Birim)

ANA BİLİM DALI /
PROGRAM

Sınav Giriş Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi

ADET

13092019-1-

Rektörlük

13/09/2019
27/09/2019 (mesai bitimi)
01/10/2019
Şahsen veya Posta

KADRO DERECE

BÖLÜMÜ

İLAN NO

BİRİMİ

13092019-2

İlk Başvuru Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi
Başvuru Tipi

Öğretim
Görevlisi

6

1

70

50

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü lisans mezunu olup, gazetecilik
konusuyla ilgili tezli yüksek lisans yapmış olmak ve basın yayın alanında
belgelendirmek şartıyla lisans sonrası en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak

Öğretim
Görevlisi

6

1

70

80

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans yapmış
olmak belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası yükseköğretim kurumlarında
alanında en az 7 yıl ders verme deneyimine sahip olmak

KADRO
UNVANI
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GENEL ŞARTLAR
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 ALES’ ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen
bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai
değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin
100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak
programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak
atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi
atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
MUAFİYET
 Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek
yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6’ ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki
öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
İSTENEN BELGELER
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e
mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
 Özgeçmiş
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 ALES belgesi
 Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 Mezuniyet Belgeleri(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
 Lisans Resmi Transkript Belgesi
 Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlarda getireceklerdir.)
 Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair
alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)
 Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
 Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
ÖNEMLİ NOTLAR
 Başvurunun, şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
 Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.istiklal.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde
olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk
başvurana aittir.
 İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu
belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak
atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
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