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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Enstitümüzün aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
1- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir. 
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. 
3- ALES’ten en az 70 puan almış olmak. 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- Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya 

YÖKDİL) veya eşdeğerliği (ÖSYM) tarafından kabul edilen sınavlar) (Enstitü Senatomuzun 17/12/2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı uyarınca) gereken 
puanları almış olmak. 

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olmak gerekir. 
6- 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. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim 
kurumlarının senatoları karar verir. 

7- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara 
uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin 
olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar iade edilmeyecektir. 

8- Enstitümüzdeki ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla kadroya başvuran adayların 
başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

9- 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. 

10- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. İlanımıza ve ilgili yönetmelik ve kararlara http://www.iyte.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. 
Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde 
olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir. 

İSTENEN BELGELER 
1- Dilekçe ve Başvuru Formu ( https://personel.iyte.edu.tr/veriler/ ) adresinde yer alan öğretim görevlisi dilekçe ve başvuru formunu kullanınız) 
2- Özgeçmiş, 
3- ALES Belgesi (5 yıldan eski olmayan sınav belgesi) 
4- Yabancı Dil Belgesi 
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5- Diplomaların fotokopileri (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. 
Atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) 

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi 
7- Onaylı lisans transkripti 
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
9- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz 

edeceklerdir. 
10- l adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı) 
11- Varsa bilimsel çalışma ve yayınları 
12- Çalışma Belgesi İsteniyorsa (Çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı iş deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü, kamu personeli için onaylı 

hizmet belgesi) 
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. 

Unvanı 

İlanın 

Çıkılacağı 

Birim 

Birimi 
Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Der. 

Yabancı 

Dil 

Puanı 

ALES 

Alanı/ 

Puanı 

Özel Şartlar 
İlan 

No 
Başvuru Yeri Sınav Takvimi 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

Rektörlük 

Uzaktan 

Eğitim 

Uygulama ve 

Araştırma 

Merkezi 

1 6 70 

ALES 

SÖZEL/ 

70 

Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümlerinden mezun olmak 

ve söz konusu alanlarda en az tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak, Uzaktan 

Öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak ortam ve alt yapıların 

hazırlanması, geliştirilmesi ve sistemin sorunsuz işlemesinin sağlanması, Uzaktan öğretim 

faaliyetlerinin yürütülebilmesi için araç, gereç ve altyapı gereksinimlerinin belirlenmesi, 

tekliflerinin hazırlanması ve sunulması, Teknoloji, yazılım, altyapı ve içeriklerinin 

geliştirilmesi ve sunulması konusunda destek sağlanması, Sistemlerin işletilerek, bakımının 

ve güncelleştirmelerinin yapılması ve Uzaktan Eğitim sistemleri ve alt yapıları konularında, 

Sunucu sistemler ve veri tabanları ile Ağ sistemleri ve yapıları konusunda deneyimli olmak. 

Bir programlama dilini çok iyi düzeyde bilmek, (Tercihen C++) Kullanılacak donanım ve 

yazılımlarla ilgili teknik destek verebilecek donanıma sahip olmak, Tercihen yüksek lisans 

eğitimi sonrasında özellikle Eğitim Yönetim Sistemleri ve alt yapıları konusunda, Bilgi işlem 

dairesinde ve/veya uzaktan eğitim merkezlerinde çalışmış olmak 

2020/5 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığı Gülbahçe Urla 35430 

İZMİR 

İLK BAŞVURU TARİHİ : 30.11.2020 

SON BAŞVURU TARİHİ : 14.12.2020 

ÖN DEĞ. TARİHİ : 16.12.2020  

   Saat: 10:00 

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 18.12.2020  

   Saat: 10:30 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 21.12.2020 
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Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

Rektörlük 

Uzaktan 

Eğitim 

Uygulama ve 

Araştırma 

Merkezi 

1 6 70 

ALES 

SÖZEL/ 

70 

Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümlerinden mezun olmak, 

söz konusu alanlarda en az tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Üniversite 

tarafından uzaktan öğretim yoluyla yürütülmekte olan derslerde kalite güvencesinin 

sağlanması için program çıktıları, öğrenme kazanımları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri 

ile ilgili planlamalar yapmak ve değerlendirmeler sonucunda öneriler geliştirilebilmesi, 

Uzaktan öğretim programlarında görevli öğretim elemanlarına, öğrenme yönetim sistemi 

kullanımı, çoklu ortam ders materyali geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti 

sunulması, Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilere yönelik analizler yürüterek 

onları ihtiyaçlarına uygun öğrenme ortamları ile ilgili öneriler geliştirilmesi, eğitimler 

düzenlenmesi ve rehberler hazırlanması, Üniversitede ihtiyaç analizi yürüterek uzaktan 

öğretim yoluyla verilebilecek programların belirlenmesi konularında donanımlı ve/veya 

deneyimli olmak, 

Uzaktan eğitim yöntem ve tekniklerine uygun ders tasarımı tecrübesi ve/veya donanımı 

olmak. SCORM, AICC, IEEE gibi uluslararası standartlarla uyumlu öğrenme nesnelerini 

kullanabilmek, Eğitim Yönetim Sistemleri konusunda yüksek lisans mezuniyeti sonrasında 

deneyimli olmak, Özellikle Açık kaynak LMS – Öğrenme Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmış 

olmak, Çalışacak kişi sayısı sınırlı olduğu için görsel- işitsel tasarım yazılımlarını (özellikle 

grafik tasarım) kullanabilmek, Multimedia araçlarını kullanabilmek, E-öğrenme bileşenleri 

tasarımı yapmış olmak, Tercihen programlama dillerinden birini iyi düzeyde kullanabilmek, 

E-içerik geliştirme deneyimine ve/veya donanımına sahip olmak, Tercihen yüksek lisans 

eğitimi sonrasında özellikle öğretim tasarımı konusunda, Bilgi işlem dairesinde ve/veya 

uzaktan eğitim merkezlerinde çalışmış olmak. 

2020/6 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığı Gülbahçe Urla 35430 

İZMİR 

İLK BAŞVURU TARİHİ : 30.11.2020 

SON BAŞVURU TARİHİ : 14.12.2020 

ÖN DEĞ. TARİHİ : 16.12.2020  

   Saat: 10:00 

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 18.12.2020  

    Saat: 10:30 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 21.12.2020 
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