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Bu kılavuz; İskenderun Teknik Üniversitesinin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarının 

(Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi) ilan, başvuru ve atama süreçlerini kapsamaktadır. 

İlgili Mevzuat; 

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 

 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav 
İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
(https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=28947&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5) 
 

 
 
 

İÇİNDEKİLER 

1. İLAN SÜRECİ İŞLEM AŞAMALARI 
2. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
3. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 
4. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 
5. GENEL BİLGİLER  
6. İLAN EDİLEN KADROYA MÜRACAAT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER 
7. ATAMA İŞLEM SÜRECİ 

A – Açıktan Atanma Talebinde İstenilen Belgeler 
B – Naklen Atanma Talebinde İstenilen Belgeler 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=28947&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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1 - İLAN SÜRECİ İŞLEM AŞAMALARI 
 

1. Üniversitemizde münhal bulunan öğretim elemanı kadroları; 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Resmi Gazete’den, Kamu E-Uygulamalar 
modülünden ve Üniversite web sitesinden ilan edilir. 
 

2. İlan metninde; ilgili Yönetmelik kapsamında aranacak şartlar, başvuru başlama tarihi, son başvuru 
tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve nihai değerlendirme sonuçlarının 
açıklanacağı günler ile internet adresini içeren sınav takvimi de belirtilir. 
 

3. Başvurular; ilanda belirtilen süre içerisinde, ilan edilen kadro birimlerine yapılır. 
 

4. Sınav jürisi tarafından; başvuran adayların ön değerlendirmesi, mezkûr yönetmeliğin 10. Maddesinde 
yer alan esaslar çerçevesinde yapılır ve adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları, kadro 
ilanında belirtilen internet adresinden ilan edilir. 

 
5. İlan koşullarını sağlayan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak kaydı ile ilan edilen kadro 

sayısının on katına kadar aday, bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 
olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından 
az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.  

 
6. Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; ilan edilen alanla ilgili adayın bilgi düzeyini ölçecek şekilde mezkûr 

yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan usul çerçevesinde yapılır. 
 

7. Sınav jürisi, mezkûr yönetmeliğin 12. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde yapmış olduğu nihai 
değerlendirmesinde; ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı puanı sırasına göre asıl ve ilan edilen 
kadro sayısı kadar adayı yedek olarak belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda 
başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları kadro ilanında belirtilen internet 
adresinden ilan edilir. 

 
8. Bilgilendirmeler kadro ilanında belirtilen web adresinden yapılır. Adaylara ayrıca yazılı veya bir başka 

şekilde bilgilendirme veya tebligat yapılmaz. 

 
9. Sınavlarda başarılı (asıl) olarak ilan edilen adaylar; bu kılavuzun “ATAMA İŞLEM SÜRECİ” başlıklı 7. 

maddesinde yer alan belgeleri, Nihai Değerlendirme sonuçlarının yayınladığı tarihten itibaren 15 gün 
içerisinde ilgili birime teslim etmesi durumunda atama süreci başlatılır. 

 
10. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır. 

 
11. Atanmasına karar verilen adayın atama kararnamesi düzenlenerek tebliğ edilir. 
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2 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

1. Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımaları gerekmektedir. 
 

2. ALES’ ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl 
için geçerlidir. 

 
3. 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 olanlardan merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden 
yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön 
değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

 
4. 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.  
 

5. Yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak atamalarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puana sahip olmak şartı aranır.  

 
6. Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim 

görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 
aranmaz. 

 
7. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4’lük ve 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları 
dikkate alınır. 

 
8. Başvurular; ilanda belirtilen süre içerisinde, ilan edilen kadro birimlerine yapılacak olup, iletişim ve 

adres bilgilerine Üniversitemiz web sitesinde yer alan “İletişim” modülünden ulaşılabilir 
(https://iste.edu.tr/iletisim/iletisim-bilgileri).  
 

9. Rektörlük uygulamalı birimleri, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıkları ve araştırma merkezlerinde 
çalıştırılmak üzere ilan edilen  kadro başvuruları Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://iste.edu.tr/iletisim/iletisim-bilgileri
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3 - ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 

 
1. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, 

doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.  
 

2. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun'un Ek 38.maddesi uyarınca, 50 nci 
maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.  

 
3. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 

itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 
 

 

 

 

4 - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 

1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak 
veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.  
 

2. Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim 
görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans 
mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 
 

3. Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki 
uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için 
Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak 
üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe 
sahibi olmak şartı aranır. 
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5 - GENEL BİLGİLER  

 
1. 6.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde 

tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından 
itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır. 
 

2. Başvuru süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, postadaki gecikmelerden dolayı 
sorumluluk kabul edilmeyecek ve son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular ile ilgili birimlere 
yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
 

3. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartları taşıdığı sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden 
fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.  
 

4. Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin fotokopisi veya onaysız bir belge 
olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.  
 

5. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını 
gösterir belgelerin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.  
 

6. ALES Puan türüne ilişkin tabloya Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Mevzuat 
Bölümü, https://iste.edu.tr/pdb/mevzuat web adresinden ulaşılabilir. 
 

7. Başvuru için Üniversitemize gönderilen tüm sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek 
doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu mutlaka yer almalıdır. 
Sonuç belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu olması için belgelerin çıktısının yeni 
tarihli olması gerekmektedir.  
 

8. 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.  
 

9. Ön değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Sonuçları, Üniversitemiz http://iste.edu.tr/ web adresinden 
ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.  
 

10. Üniversite sınav takviminde ve sınav uygulamasında zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı 
tutar. Ayrıca idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
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6 – İLAN EDİLEN KADROYA MÜRACAAT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER 

 
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunacak aday, aşağıda yer alan 

belgeleri karşılarında belirtilen adresten temin ederek eksiksiz şekilde ilgili birime teslim etmesi 

gerekmektedir. 

* Başvuru esnasında fotokopisi kabul edilecektir. Atanmaya hak kazananlardan söz konusu belgenin ıslak 

imzalı aslı veya kare/kontrol kodlu sistem çıktısı istenecektir. 

 

 

SN EVRAK LİSTESİ TEMİN EDİLECEK ADRES 

1 Başvuru dilekçesi https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar 

2 Açık rıza beyanı formu https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar 

3 TC Kimlik Kartı fotokopisi  

4 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 

5 Özgeçmiş  

6 ALES sonuç belgesi Karekodlu sistem çıktısı 

7 Yabancı dil sınav belgesi Karekodlu sistem çıktısı 

8 Erkek adaylar için askerlik durum belgesi E-devlet çıktısı 

9 
Mezuniyet Belgeleri 
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 

E-devlet çıktısı 

10 
Transkriptler 
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 

E-devlet çıktısı 

11 
Lisansüstü öğrenci belgesi  
(Araştırma Görevlisi kadrosu için) 

E-devlet çıktısı 

12 
SSK hizmet dökümü veya  
HİTAP hizmet dökümü 

E-devlet çıktısı 

13 
*Tecrübe belgesi 
(Öğretim Görevlisi kadrosu için) 

İlgili kurum/kuruluşça düzenlenmiş; çalışılan işi, 
unvanı, giriş-çıkış tarihlerini gösterir imzalı belge 

14 
*İlan koşullarında isteniyorsa sertifika, ehliyet 
vb. belge 

Islak imzalı veya sistem çıktısı fotokopisi 

https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar
https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar
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7 – ATAMA İŞLEM SÜRECİ 
 
 Nihai Değerlendirme Sonuçları, Üniversitemiz http://iste.edu.tr/ web adresinden ilan edilecek olup, 

atanmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.  
 

 Atamalar, yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılacak olup,  

 Açıktan ataması yapılacak adayın; aşağıda “Açıktan Atanma Talebinde İstenilen Belgeler” başlığı 
altındaki evrakı eksiksiz şekilde ilgili birime teslim etmesi durumunda, atama işlem süreci ilgili birim 
tarafından başlatılır. 

 Diğer kamu kurumlarında görev yapan ve naklen atanma talebinde bulunacak adayın; aşağıda 
“Naklen Atanma Talebinde İstenilen Belgeler” başlığı altındaki evrakı eksiksiz şekilde ilgili birime 
teslim etmesi durumunda, atama işlem süreci ilgili birim tarafından başlatılır.  

- Adayın naklen atanma dilekçesinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet 
yükümlülüğünün bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmesi 
gerekmektedir.  

- Mecburi hizmeti bulunan aday, mecburi hizmet devir nedenini (Eş durumu, sağlık durumu 
vb.) belirtmesi ve dilekçe ekinde mazerete ilişkin evrakı da sunması gerekmektedir. 

 
 Sınavlarda başarılı (asıl) olarak ilan edilen adayların; nihai değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği 

tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birime istenilen belgeleri teslim etmemesi veya herhangi bir 
nedenle atama işleminin gerçekleşmemesi durumunda, yedek aday ile ilgili atama işlem süreci başlatılır. 

 
A- Açıktan Atanma Talebinde İstenilen Belgeler 
 
1. Açıktan Atanma Talep Dilekçesi (https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar) 
2. Öğretim Elemanı Atama Bilgi Formu (https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar) 
3. İkametgâh Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir) 
4. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir) 
5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)  
6. Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınmış) 
7. Askerlikle İlgisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir) 
8. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınmış kare kodlu) 
9. Mal Bildirim Formu (https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar) 
10. İlan koşullarında isteniyor ise “Tecrübe, sertifika, ehliyet” vb. belgenin aslı 
 
B- Naklen Atanma Talebinde İstenilen Belgeler 
 
1. Naklen Atanma Talep Dilekçesi (https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar) 
2. İkametgâh Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir) 
3. 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 
4. İlgili Kurumdan Alınan Onaylı Hizmet Belgesi veya E-devletten alınmış kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü  
5. Mal Bildirim Formu (https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar) 
6. İlan koşullarında isteniyor ise “Tecrübe, sertifika, ehliyet” vb. belgenin aslı 

https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar
https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar
https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar
https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar
https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar

