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llgi zotzl2 sayh Genelge
Universitemiz Senatosunca kabul edilmig dlretim Uyelili Kadrolanna Baqruru,
Atama ilkeleri ve Uygulama Esaslanmn 2l .05.2014 tarihinde Yiiksekdlretim Kurulu
Bagkanlrlr Genel Kurulu tarafindan onaylanarak yiir0rlii-le girmesi ve 04.03.2014 tarihli ve
2893 1 sayrh Resmi Gazetede yaynlanan O[retim Uyesi Drgrndaki Olretim Elemant
Kadrolanna Naklen veya Agrktan Yaprlacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Srnav ile
Girig Srnavlanna iligkin Usul ve Esaslar Hakkrnda Y6netmelikte Degi9iklik Yaprlmasrna Dair
Ydnetmelik ile mevzuattaki bazr degigiklikler sebebiyle 201212 say'ir Genelgenin y0riitmesi
durdurularak; Yardtmct Dogent, O[retim Gdrevlisi, Okutman, Aragtrrma Gdrevlisi, ve
Uzman atamalannda uygulamada birlik sallanmast amactyla siireg yenilenerek bu genelge ile
agagrdaki gibi belirtilmi$tir:

YARDIMCI DOCENT ATAMALARI
Biriminiz ihtiyacrnr kargrlamak iizere 254? Sayrh Kanunun 23. Maddesi, Olretim Uyeliline
Yiikseltitme ve Atanma Yiinetmelifi, tiniversitemiz Senatosunca kabul edilmig YdK
tarafindan onaylanmlq Yiikseltme ve Atama Ilkeleri gerelince ilk yardrmct dogent kadrosu
atamalannda izlenecek siireg a9alrda belirtilmigtir;

Kadro izin Talebi
1. dlretim iiyesi ilan takvimi dolrultusunda Birimler ilana grkrlacak boq (serbest)
kadrolar igin izin taleplerini kadro talep formunu @!!) doldurarak iist yazt ile
Rektdrliige bildirir.
2. Rektdrliik talepleri deferlendirir, uygun gdrtilenleri Universite Ydnetim Kuruluna
sunar, Y6netim Kurul Kararryla birlikte izin istenen kadrolann icmali Ytksek Ogretim
Kurulu'na Rektdr onay ile g6nderilir,

ilan

Yiiksek Ogretim Kurulu'nca onaylanan izinler Personel Daire Bagkanhlrnca
Rektdrliik onayndan sonra Ofretim tiyeliline Yiikseltilme ve Atanma
Yiinetmelifi'nin 4.rnaddesi, 201414 nofu Baqbakanhk Genelgesi uyarrnca
16.05.2014 tarihli ve 29002 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Qalryma ve Sosyal
izmir Katip felebi Universitesi Cigli Ana Yerlegkesi 35620 lzi,llR
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Bagvuru

l.

2.
3.

Bagvurular ilgili birimlerce "Ofretirn Uyeliline Yiikseltilme ve Atanma
Yiinetmelifi"nin ilgili maddeleri , Universitemiz Senatosunca kabut edilmig
Yiiksektilretim Kurulu Baqkanh[r Genel Kurulu tarafindan onaylanmrq Olretim
Uyelifi Kadrolarrna Bagvuru, Atama llkeleri ve Uygulama Esaslan ve ilanda
belirtilen gartlar dikkate ahnarak son bagruru tarihi mesai bitimine kadar kabul
edilir,
ilanda istenen belgelerin eksiksiz , ash veya onayh (noter yada birim amiri tarafindan)
swetlerinin olmasrna dikkat edilir,
Adaylann durumunun bagvurduklarr kadroya gdre dn koqullan sallayrp sa[lamadrfr,
birimlerde kurulmug 3 (U9) kigilik 6n delerlendirme komisyonu tarafindan incelenerek
rapor hazrrlamr,

4.

@[!)

Universitemiz dlretim Uyelili Kadrolanna Bagvuru, Atama ilkeleri ve Uygulama
Esaslanndaki asgari koqullarr tagrmayan bagrurular deperlendirmeye ahnmaz. Gerekli
durumlarda itirazlar Rekt6rliik Makamrna yaprlrr.
Yabancr Dil Jiirisinin Belirlenmesi

1.

2.

Gerekli gartlan taqryan ve 6n Delerlendirme Komisyonu tarafindan baglurusu kabul
edilen adaylar dilekgelerinde belirttigi yabancr dilden srnava tabi tutulmak iizere ilgili
Ydnetim Kurulunca Yabancr Dil Srnav Jiirisi olugrurululur (Uyelerden biri o dilin
dgretim tiyesi diler ikisi baglurulan alantn veya yakm alamn dgretim iiyesi olmak
iizere)
Yabancr Dil Srnavrnrn yaprlacalr tarih ve yer bilgisi Birimlerin Resmi Web
Safasrnda ilan edilir,

Yabancr Dil Srnavt

1. Olretim Uyeliline

2.

Yiikseltilme ve Atanma Ydnetmelilinin 7. maddesine gdre stnav

yaprlrr
Srnav sonucunda bagan ve bagansrzh[r belirten bir tutanak (p!f), srnav belgeleri ile
birlikte dekanh pa ya da miidilLrliile teslim edilere, smav sonucu birimin intemet
sitesinde aym giin ilan edilir,

Bilim Jiirisinin Belirlenmesi

1.

Yabancr Dil srnavrnda baganh olan adaylar igin 3 kigilik Bilim Jiirisi kurulur. (Jiiri;
biri o birimin ydneticisi, dileri o iniversite drgrndan olmak iizere adayn bagvurdu[u
bilim alam ile ilgili olan profes6r veya dogentlerden oluqur)

2.

Dekan veya ilgili miidi.ir her aday igin bu 6lretim [yelerine adaylarla ilgili
dokiirnanlan gdndererek, bir ay igerisinde yazh g6r0glerini bildirmelerini ister.
jiiLrilere gdnderilir ve bir ay igerisinde yazrh gdriiglerinin gdnderilmesi (kiSisel
raporlart) istenir.

Atama Teklifi
Dekan veya ilgili miidiir yazrl g6riiglerin (iiri raporlarl ahnmastndan sonraki ilk
ydnetim kurulu toplanhsrna konuyu gdti.iriir, aday veya adaylar hakkmda a)fl ayn
gdriig alrr. Bir agrk kadroya birden fazla adayrn bagrurmasr halinde ydnetim kurulu
izmir Katip Qelebi Univcrsitesi Cigli Ana Yerletkesi 35620 IZMIR
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gerekgeli olarak tercihini belirtir. Dekan veya mtidiir kanaat ve dnerilerini atama
dosyasr ile birlikte RektdrliiEe atama siiresini de (her seferinde ikiger veya iiger ylhk
siireler olarak) belirterek bildirir.

Atama Dosyasr

o
o
o
o
.

Ni.ifus ciizdanr fotokopisi,

ikametgah Belgesi (Naklen gegiqlerde istenmeyecek.)
(Erkek adaylar igin) (Naklen gegiglerde istenmeyecek.)
Askerlik durum beyam
(Naklen
gegiqlerde istenmeyecek.)
(p!!lQ
Adli sicil beyam
SaEhk durumu beyanr (Ek-f 1) , (Naklen gegiglerde

(p!!)

istenmeyecek.)

.
.
.

Sosyal Giivenlik Beyan Formu (Ekleri ile birlikte) (Naklen gegiqlerde istenmeyecek.)
Son 6 ay iginde gekilmig vesikahk fotolraf (6 adet), (Naklen gegiglerde istenmeyecek.)
Diploma ash veya onayh fotokopisi (Yurtdrgrndan almmrg diplomalar igin denklik

belgesi),

e
o
.
.
.
o
o
o
.
r

Ilan metni

,

Dilekge,
OzgeErnig ve eserler listesi,

Adayrn Asgari kogullann saplandr$rna dair beyanname,
On DeEerlendirme Komisyonu raponr
Yabancr Dil Srnav Jiirisi oluqturma karan ve srnav ewaklan ,
Bilim Jiirisi oluqturulmasrna iligkin evraklar (Y6netim kurulu karan veya
Dekan/Yiiksekokul/Enstitii MiidiiLrii tarafindan belirlenen isim listesi),

Jiiri raporlan,
Atamaya esas ydnetim kurulu teklif karan,
Dekan veya Yiiksekokul/Enstitii MiidiiriiniiLn kanaat ve 6neri yaztst,

Atama
Rekt6r atamanm yaprhp yaprlmayacaltna karar vererek gerekli iglemleri yiirtitiir.
Yeniden Atama
Universiterniz Senatosunca kabul edilmig YOK tarafrndan onaylanmrq Yiikseltme ve
Atama ilkelerinin

"GEQiCi MADDE 1. Ogrettm Oyeti$i Kadrolanna Basvuru, Atama ilkeleri ve
Uygulama Esaslanntn yiiriirlilPe girdi$i tarihten 6nce yardrmct doqent ladrosuna
atanmts olanlar iqin bu Esaslann ilgili maddeleri yiiriirliiEe girdifi tarihten itibaren 3
(iig) ytl siire ile yeniden atamalarda uygulanmaz. "
hiikmti uyannca Usul ve Esaslann yiiriirliige girdili 21.05.2014 tarihinden 6nce
Yardrmcr Dogent kadrolanna atanmrs dfretim iiyelerimizin 21.05.2017 tarihine kadar bu
kadrodaki yeniden atanmal arnda Opetim Uyeli{i Kadrolanna Basvuru. Atama llkeleri
ve Uygulama Esaslanndan muaf tutulacakln
Muaf durumda olan Yardrmcr Dogent kadrolannda gdrev yapan 6pretim
iiyelerimizin yeniden atanmalannda izlenecek siireq asaArda belirtilmi$tir:
izmir Katip (elebi UniversitesiCigli Ana Yerteskesi 35620 IZMIR
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1.

2.
3.
4.
5.

6.

Opretim iiyesi siiresi dolmadan en az 1 ay 6nce , yayn listesi ile birlikte bilimsel
gahgma ve yaynlannt kapsayan eserlerden 2 (iki) takrm dosya ve 2 (iki) adet CD y
ekleyerek yeniden atanmak igin bulundulu birime bagvuruda bulunur.
Dekanhk yada Miidtirliik 3 dlretim tiyesinden oluqan bagurru de[erlendirme
komisyonu olugturur.
Komisyon, bagvuru tarihinden itibaren en geg I hafta iginde ba;vuru1u
deperlendirilerek rapor hazrlar.
Faki.ilte/Ynksekokul Ydnetim Kurulu raporu deferlendirerek, yeniden atanacak
dfretim iiyesi hakkmda bir g6ri.ig olugturur.
Dekanhk ya da Miidirliik bu gtiriigii delerlendirir ve 6nerisini stirenin dolmasrndan en
az 2 hafta dncesinde; 1 (bir) takrm dosya, 1 (bir) adet CD , komisyon raporu ve
ydnetim kurulu karan ile birlikte gerekqeli olarak ilgilinin atanmasr igin Rektdrliik
makamrna teklifte bulunur.
Rektiir atamamn yaprhp yaprlmayacalrna karar vererek gerekli iglemleri yiiriitiir.

ilgili madde uyannca muaf durumda olmayan ve Universitemiz Senatosunca kabul
edilmig YdK tarafindan onaylanmrq Yiikseltme ve Atama ilkelerine tabi Yardrmcr Doqent
yeniden atanmalannda izlenecek siireg agalrda belirtilmigtir:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Olretim ilyesi siiresi dolmadan et az I ay dnce , yayrn listesi ile birlikte bilimsel
gahgma ve yaynlanm kapsayan eserlerden 2 (iki) takrm dosya ve 2 (iki) adet CD yi
ekleyerek ve 6n delerlendirme formunu doldurarak yeniden atanmak igin bulundu[u
birime baqwruda bulunur.
Dekanhk ya da Miidiirliik 3 ii[retim iiyesinden oluqan bagruru delerlendirme
komisyonu olugturur.
Komisyon, baqvuruyu Universiterniz Senatosunca kabul edilmig YOK tarafindan
onaylanmrg Yiikseltme ve Atama ilkelerine gdre uygunluk ydniinden bir 6n
deperlendirmeye altr.
ilgili komisyon 6n delerlendirme strasmda adayrn imzaladrlr iin delerlendirme
formunu ve bagvuru dosyalarrnt adayn asgari koqullarr yerine getirip getirmedili
ydni.inden inceler.
On delerlendirme Komisyonu bir hafta iginde bir 6n delerlendirme raporu hazrlar.
Yardrmcr Dogent kadrolan igin Dekanhk yada Miidiirliife; hazrrladrlr raporu ba$vrrru
dosyalan ile arz eder.
Faktilte|iiiksekokul Ydnetim Kurulu raporu delerlendirerek, yeniden atanacak
dlretim iiyesi hakkrnda bir gdriig oluSturur.
Dekanhk ya da Miidiirliik bu gdriigii delerlendirir ve dnerisini siirenin dolmastndan en
az 2 hafta dncesinde; (bir) takrm dosya, 1 (bir) adet CD , komisyon raporu ve
ydnetim kurulu kararr ile birlikte gerekgeli olarak ilgilinin atanmasr igin Rektdrltik
makamrna teklifte bulunur.
Rektdr atamanln yaprhp yaprlmayacaltna karar vererek gerekli iglernleri ynrntiir.

I
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cOREVLisi, oKUTMAN,ARA$TTRMA
ATAMALARI

c0nevlisi

9*[I

vE UZMAN

Olretim Gdrevlisi, Okutman, An;tlrma Gdrevlisi ve Uzman ilk atamalannda izlenecek siireg
agalrda belirtilmi gtir:

Kadro izin Talebi
l. Yiiksek 6g.eti* Kurulu Baqkanhlrnca Universitemiz igin belirlenen atama kontenjan
sayrsr Rektdrliikge birimlere paylaqtrnhr
2. Birimler kontenjanlan dolrultusunda ilana grkrlacak boq (serbest) kadrolar igin izin
taleplerini kadro talep formunu (p!fl doldurarak iist y.azr ile Rektdrli.ige bildirir,
3. Rektiirli.ik talepleri deferlendirir, uygun gdriilenleri Universite Ydnetim Kuruluna
sunar, Ydnetim Kurul Karanyla birlikte izin istenen kadrolann icrnali Ytiksek 6lretim
Kurulu'na Rekt6r onay ile gdnderilir,

ilan

Yiiksek Olretim Kurulu'nca onaylanan izinler Personel Daire Baqkanhlrnca
Rektdrliik onaytndan sonra..Yiiksek Olretim Kurulu'nun intemet sitesinden ilan
giriglerinin yaprlrr Yiiksek Ogretim Kurulu'ndaki yetkili uzman onayndan sonra
ilanrn yayna girer, Aynca 201414 nolu BaEbakanhk Genelgesi uyarrnca 16.05'2014
tarihli ve 29002 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Qahgma ve Sosyal Giivenlik
Bakanhfrnrn teblili uyannca Devlet Personel Baqkanhfrmn internet sitesinden
ilan edilir

Basvuru
1. Bagvurulann

2.

3.

Drgrndaki Olretim Elemanr Kadrolanna Naklen
veya Agrktan Yapllacak Atanalarda Uygulanacak Merkezi Srnav ile Girig
Srnavlarrna iliqkin Usul ve Esaslar Hakkrnda Ydnetmelik"in ilgili maddeleri ve
ilanda belirtilen gartlar dikkate ahnarak son bagvuru tarihi mesai bitimine kadar ilgili
birimler tarafindan (Ek-,!) dilekgesi ve ilanda istenen belgeler ile birlikte kabul edilir,
Bagvuru dosyalan ilgili birim tarafindan "bagluruda istenen belgeler" ytiniinden
kontrol edilerek eksiksiz teslim ahnrr, Adaylann ilan edilen kadroya ait tiim kogullarr
saglayrp sallamadrlr ile ilgili, birimde kurulmuq 6n inceleme komisyonu var ise
komisyon tarafindan, yoksa Birim ydneticisi (Dekan, Yiiksekokul veya Enstitii
Mi.idiirti) tarafindan bagvuru de[erlendirme tutanalr (pk-llonaylamr,
Belgelerin ash veya ash gibidir onayh (noter yada birim amiri tarafindan) suretlerinin
olmasrna dikkat edilir,

"6[retim tyesi

Jiirinin Belirlenmesi

1.

Bagvuruda bulunan adaylann 6n deferlendirme, giriq srnavr ve delerlendirmefl
yapacak Girig Srnavr Jiirisinin "Ofretim iiyesi Drqrndaki Olretim Elemanr
Kadrolanna Naklen veya Aglktan Yaprlacak Atarnalarda Uygulanacak Merkezi
Srnav ile Girig Srnavlarrna iliqkin Usul ve Esaslar Hakkrnda Yiinetmelik"in
9.maddesinde belirtildiEi gekilde ilgili ydnetim kurulunca belirlenmesi gerekmektedir.
Amlan jiirinin belirlenmesinden sonra Universitemiz igerisinden dnerilecek ve
segilecek dlretim iiyeleri ile ilgili yazrqmalann birimlerce yaprhr,
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Tel : (0 232) 329 35

35

Fax: (0 232) 386 08 88 e-posta:personel@ikc.edu.tr elektronik ag: www.ikc.edu.tr

T.C.

izMiR KATip cELEBi uNivpnsirnsi
izMi

R

KiTiP qELEBi

(JNIVERSIl€SI

2.

nprronludu

Personel Daire Baqkanlt[t

Universiternizde alanla ilgili yeterli dlretim tiyesi bulunmamast durumunda diler
iiniversitelerden dlretim iiyesi belirlenmesi halinde bunlann ilgili y6netim kurulunda
uygun gdriilmesinden sonra yazrqmalanrun yaprlmak izere ilan siireci igerisinde
(yazrgmalann uzun siirebilece[i diigiiniilerek ilan verilig tarihini takip eden ilk hafta
igerisinde) Rektiirliigiimiize bildirilir,

On Delerlendirme ve Girig Slnavr

f.
2.
3.

4.

5.

o
.
o
r
r
.
.

ilana bagvuru yapan adaylann iin delerlendirilmesi ilgili ydnetmeligin l0.maddesine
g6re Girig Srnavr Jiirisi tarafindan yaprlarak On DeEerlendirme TutanaEt-(Ek-5)
diizenlenir,
On DeEerlendirme Sonuc Acrklama Formu (Ek-6) birimlerin resmi intemet
sitelerinde ilan edilir,
Srnava girmeye hak kazanan adaylarrn stnavlanrun, ilgili ydnetmelilin 1 1.
maddesinde belinilen hususlar da dikkate ahnarak Giriq Srnavr Jiirisince yaalt olarak
yaprlrr, Ancak yabancr dil okutmanlan ve geviricilerde adaylann mesleki ifade ve bilgi
becerisi ile anlatrm yetenelini 6lgecek gekilde sadece sdzlii srnav yaprlrr. Stnav jiirisi
yanb ve sdzlii srnavrn nesnel, dlgiilebilir ve denetlenebilir olmasrnr saflar. Raport6r
olarak belirlenen iiye, srnavlann soru ve cevaplanm tutanak altrna alrr.S6zlt.i srnav
sonucu 60 puarun alttnda olanlar de[erlendirme agamastna gegemezler'
ilglli ydnetmelilin l2.maddesine gdre de[erlendirme yaprlarak ilan edilen kadro
saysrnln on kafi kadar aday bagan strastna g6re belirleyip Giris Smavlnl
DeEerlendirme TutanaEr (Ek-7) tutulur ve Giris Srnavrnr DeEerlendirme Sonuc
Acrklana Formu (Ek-8) ile de birimlerin resmi intemet sitelerinde ilan edilir,
Baqarrh olan ve atanrnaya hak kazanan adaya ait dosyamn agalrda belirtilen stra
diizeninde hazrrlanarak;
Dilekge
dzgegmis
Niifus ciizdan fotokopisi,
ikametgah Belgesi (Naklen gegiqlerde istenmeyecek.)
Askerlik durum beyam (Ek-9) (Erkek adaylar igin) (Naklen gegiglerde istenmeyecek.)
(Naklen gegiqlerde istenmeyecek.)
Adli sicil beyam
SaEhk durumu beyanr Gk-11) , (Naklen gegiqlerde

(p!!!)

istenmeyecek.)

r
.
o
.
r
.
r

Sosyal Giivenlik Beyan Formu (Ekleri ile birlikte) (Naklen gegiqlerde istenmeyecek.)
Son 6 ay iginde gekilmig vesikahk fotofraf (6 ade0, (Naklen gegiqlerde istenmeyecek.)
Diploma ash veya onayh fotokopisi (Yurtdrgrndan ahnmrq diplomalar igin denklik
belgesi),
OErenim belgeleri (Lisans, Yiiksek lisans, Doktora) ash veya onaylt fotokopisi
Lisans transkripti
Merkezi srnav sonug belgesi (ALES) aslt veya onaylt sureti, (muaf olanlar harig)
KPDS veya UDS puamm g6sterir belge (onayh) veya egdegerliligi kabul edilen bir
srnavdan bu puan muadili bir puan almtq olduklanm g6steren belge (muaf olanlar

hariC)
izmir Katip Qelebi Universitesi Qilli Ana Yerleskesi 35620 IZMIR
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Var ise ilgili dalda bilimsel gahgmalanm kapsayan dosya
Ilan metni,
Asgari kogullarrn salladrfrna dair beyanname,
Ba$vuru deEerlendirme tutanalr
On deEerlendirme Tutanalr ve sonug agrklama formu,
Girig Srnav Delerlendirme Tutanalr ve sonug agrklama formu,
Giri$ slnau sonr, cevap ve raportdr tutanagl
Atama dnerisi igin ydnetim kurulu karan ldSretim Gdrevlisi, Uzman atamalannda)

dGnrrinr cOREVLisi ATAMA rEKLiFi
2547 sayir kanunun 3l.maddesi uyannca ilgili ydnetim kurullanmn gdriiqii altnarak atama
siiresini de (En cok iki vrl siire oiarak) belirterek atanmak iizere Rekt6rliiliimiize,

ARA,$TIRMA GOREVLiSi ATAMA TEKLiFi,
2547 say.h kanunun ilgili maddeleri uyaflnca anabilim dah bagkamnrn dnerisi ile birlikte
Dekan/Miidiiriin olumlu gdriigti ile birlikte atama siiresini de belirterek (ilan da 33/a
maddesine gdre atama yaprlacalr bildirilmigse en gok iig yl, 50/d maddesine gdre atama
yaprlacalr bildirilmigse bir yrl olarak) atanmak iizere Rektdrliiftimiize,

UZMAN ATAMA TEKL|Fi,
2547 sayfi kanunun 33/e maddesi uyannca ilgili ydnetim kurullanntn gdrtigi ahnarak
Dekan/Miidtirtin dnerisi ile birlikte atama siiresini de belirterek ( en gok iki ytl olarak)
atanmak iizere Rektdrliigiimiize,

OKUTMAN ATAMA TEKLiFi
2547 sayfi, kanunun 32.maddesi uyannca Miidiiriin 6nerisi ile atama siiresini de belirterek
(siireli veya strekli olarak) atanmak [zere Rekt6rliifiimiize bildirilir.
genelgede belirtilen mevzuat ve formlar http://personel.ikc.edu.trl internet
adresinde bulunmakta olup gerektiginde giincellenecektir. Kalite Ydnetim Sistemi agrsrndan
bu formlar drqrnda farkh bir form kullantlmamaltdrr.
Bilgi ve gerelini dnemle rica ederim.

Bu

DAGITIM:
-Tiim Akademik Birimler

izmir Katip Qelebi Univercitesi Qigli Ana Yerletkesi 35620 lzMlR
Tel : (0 232) 329 35 35 Fax: (0 232) 386 08 88 e-posta:personel@ikc.edu.tr elektronik ag: www.ikc.edu.tr

