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T.C.  

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

Üniversitemize; 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi DıĢındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile GiriĢ Sınavlarına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” 

hükümleri gereği öğretim elemanı alınacaktır. 

GENEL ġARTLAR 

a) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ ten en az 70 puan, 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya 

eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir, Merkezi sınav 

muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak 

kabul edilir. 

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 

d) Ön Değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında 

kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla 

belirlenir. 

e) Alanında tecrübe sahibi olmak şartı, lisans öğrenim düzeyinden sonrası için aranır. 

ÖZEL ġARTLAR 

OKUTMAN KADROSU ĠÇĠN 

a) Yabancı Dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı 

bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

b) Yabancı  Dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu 

muadili bir puana sahip olmak. 

MUAFĠYET 

1) Doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık 

eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen 

uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi 

dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki 

öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz. 

2) Meslek yüksekokullarının , yabancı dil okutmanı , çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan 

programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda 

yabancı dil şartı aranmaz. 

Duyuru BaĢlama Tarihi : 02.12.2016 

Son BaĢvuru Tarihi  : 16.12.2016 

Ön Değerlendirme Tarihi : 23.12.2016 

GiriĢ Sınav Tarihi  : 29.12.2016 

Sonuç Açıklama Tarihi : 05.01.2017 

BAġVURU ġEKLĠ VE EKLENECEK BELGELER 

a) İlan edilen kadroya başvuracak adaylar; 

1. Başvurdukları bölüm/anabilim dalı adı ile yazışma adreslerini belirten fotoğraflı dilekçe (başvuru dilekçesi 

matbu olup http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilecektir.) 

http://www.kilis.edu.tr/
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2. Özgeçmiş (CV) 

3. Lisans eğitim transkripti 

4. Mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 

5. Kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması halinde tecrübe suresi 

(SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,  

6. ALES ve yabancı dil sınavı sonuç belgesi. 

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

 

b) Şahsen başvurularda belgelerin aslının ibrazı kaydıyla, fotokopileri alınıp onaylanacaktır. 

 

c) Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik 

belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 

 

d) Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları 

kabul edilmeyecektir. Santral Telefon No: 0 348 814 26 66 Dahili:1349 

 

 Adres: Rektörlüğe Bağlı Bölümler Ġçin: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Giriş Kat 

B Blok Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 134 Merkez/KİLİS 

 

Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların 

koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal 

edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Sonucu 

Üniversitemiz Web adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca posta yolu 

ile bilgilendirme yapılmayacaktır. 

 

Fakülte/Yüksekokul Bölümü Unvanı Derece Adet 

 

Açıklama 

 

Rektörlük Yabancı Diller Okutman 6 1 

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu 

olmak veya Arapça Öğretmenliği 

lisans mezunu olmak. 

(ALES:70 Arapça Dil Puanı :80) 


