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İlan B lg ler
Akadem k İlanlar Modülü

İlan L steleme

Arş v

ÖYP Arş v
Yazdır

İlan No :

Kapat

İLAN LİSTESİ

1025003

Üniversite İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTE
İlan çıkılan Yer Seç n z
Gönderilme Durumu Gönder ld
YÖK Karar Durumu Onaylandı
İlanın Çıkılacağı
yer
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ--->BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ--->BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)

İade Edilen ilanların rengi

Kadro Ünvan

İlan No
1025003
Kadro Sayısı
1024931

Ales Puanı

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ün vers te Adı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Ekleme Tar h
07.05.2018
YDS/Eşdeğeri
26.04.2018

70
50

Gönder lme Tar h
11.05.2018
11.05.2018

Kadro Derecesi

0

Duyuru Başlama Tarihi

14.05.2018

Son Başvuru Tarihi

28.05.2018

Sonuç Açıklama Tarihi

06.06.2018

Ön Değerlendirme Tarihi

30.05.2018

Sınav Giriş Tarihi

01.06.2018

Başvuru Tipi

Şahsen,Posta

Durumu
Gönder ld -->Görüldü
Gönder ld -->Görüldü

Basvuru Yeri

T.C. İstanbul Kültür Ün vers tes , Mühend sl k Fakültes Dekanlığı, B lg sayar Mühend sl ğ Bölümü, Ataköy Yerleşkes 2.Kat, Oda no: 2-G-06, E-5 Karayolu üzer 34156 Bakırköy / İstanbu

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

https://www. ku.edu.tr/

Karar Durumu
Onaylandı
Onaylandı

ÖZEL ŞARTLAR
B lg sayar Mühend sl ğ L sans Bölümünden Mezun Olmak.
Aynı Alanda Tezl Yüksek L sans veya Doktora Öğren m ne Devam Ed yor Olmak.

GENEL ŞARTLAR

Yen lan

İlan S l

İlan Güncelle

İlan Görüntüle

İlan Gönder

Yazdır

1-657 sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak

2-Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
3-Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az 50 puan veya eşdeğerl ğ ÖSYM
tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r

5-Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100’lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel rlen r.
6-L sans mezun yet sonrası tecrübe şartı stenen lanlarda, 14/3/2016 tar h nden önce tezs z yüksek l sans programlarına kayıtlı olup bu tar hte veya bu tar hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l sans sonrası
k yıl tecrübel olarak kabul ed lmekted r.

ÜNVAN ŞARTLAR
1-Araştırma görevl s kadrosuna başvurab lmek ç n en az l sans mezunu olmak ve lana lk başvuru tar h t barıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerek r.
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2-Atama yapılacak programın L sans/Önl sans eğ t m ne hang alanda öğrenc alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER
1. Başvuru D lekçes . (Başvuru D lekçes nde Başvurulan İlan Numarası, Fakülte, Bölüm ve Program Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İlet ş m ve Adres B lg s le Başvuruda Tesl m Ett ğ Evraklarının L stes n n Bel rt lmes Gerekmekted r.)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokop s (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
3. Fotoğraflı özgeçm ş (YÖK Formatında) veya K ş sel Özgeçm ş (CV)
4. E-Devlet Üzer nden Tem n Ed lecek Mezun yet Belgeler İle L sansüstü Öğren m ne A t Öğrenc Belges n n Fotokop ler ,
*E-Devlet Üzer nden Tem n Ed lemeyen Mezun yet Belgeler Noter Tasd kl , Öğrenc Belges İse Öğren m Görülen Ün vers tes nden Resm Onaylı Şek lde Olmak Zorundadır.
*E-Devlet Üzer nden Tem n Ed l p İbraz Ed len Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda B lg ler Bel rt len Yetk l lerde E-Devlet Üzer nden Doğrulanma İşlem Yapılarak Kabul Ed lecekt r,
5. Transkr pt Belgeler n n Fotokop ler ,
6. 2 Adet ves kalık fotoğraf (Son altı ay ç nde çek lm ş olmalı)
7. Merkez Sınav (ALES) sonuç belges ve YÖK tarafından kabul ed len veya eş değerl ğ ÖSYM tarafından kabul ed len yabancı d l sınavı sonuç belges ,
8. E-Devlet Üzer nden Resm Kuruma H taben Alınacak Adl S c l ve Arş v Kaydı Sorgulaması Sonuç Belges (Belgede “Adl S c l Kaydı Yoktur” ve “Adl S c l Arş v Kaydı Yoktur” İbares n Göster r Olması Gerekmekted r.)
*E-Devlet Üzer nden Tem n Ed l p İbraz Ed len Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda B lg ler Bel rt len Yetk l lerde E-Devlet Üzer nden Doğrulanma İşlem Yapılarak Kabul Ed lecekt r,
9. Varsa yayınlanmış veya yayın kararı olan b l msel çalışmalar,
10. Yabancı ülkelerden alınan d ploma belgeler n suretler le yem nl müterc m tercümes ve Yükseköğret m Kurulu onaylı denkl k belgeler ,
11. Başvuru belgeler le lg l sorular ç n yetk l lere a t let ş m b lg ler :

Prof. Dr. Murat Taylı, m.tayl @ ku.edu.tr, Tel. No.: 0212 498 42 15
Dr. Öğr. Üyes Bahar İLGEN, b. lgen@ ku.edu.tr, Tel. No.: 0212 498 42 98
S bel AKPINAR ÇUHACI, s.cuhac @ ku.edu.tr, Tel. No.: 0212 498 42 07
*Öneml Not: Başvuru süres ç nde yapılmayan ve eks k belge çeren başvurular d kkate alınmayacaktır.

MUAFİYET
1-Doktoras n tamamlam s olanlar, 29/6/2009 tar hl ve 2009/15153 say l Bakanlar Kurulu Karar yla yürürlüge konulan T pta ve D s Hek ml g nde Uzmanl k Eg t m Yönetmel g hükümler ne göre uzmanl k eg t m n tamamlayanlar, meslek yüksekokullar n n
Yüksekögret m Kurulu taraf ndan bel rlenen uzmanl k alanlar na atanacaklar, bu yönetmel k yürürlüge g rd g tar hte yüksekögret m kurumlar nda bu kadro unvanlar nda çal smakta olanlar le yüksekögret m kurumlar ndan ayr lan ögret m elemanlar n n çal smakta
olduklar yüksekögret m kurumlar nda veya baska yüksekögret m kurumlar nda ögret m eleman kadrolar na basvurular nda, merkez s nav; Ögret m Üyes Yet st rme Projes kapsam nda, Yüksekögret m Yürütme Kurulu karar le bel rlenen arast rma görevl s
kontenjanlar na yap lacak basvurular le meslek yüksekokullar n n ögret m eleman kadrolar na basvurular nda se yabanc d l sart aranmaz.
Yürürlükten kald r lan yönetmel k
2- 5/9/2006 tar hl ve 26280 say l Resmî Gazetede yay mlanan 'Baz Akadem k Kadrolara Ögret m Eleman D s ndak Kadrolardan Naklen Yap lacak Atamalarda ya da Aç ktan Atamalarda Uygulanacak Merkez S nav le G r s S navlar na Il sk n Usul ve Esaslar
Hakk nda Yönetmel k' yürürlükten kald r lm st r.
3(Geç c )- Bu Yönetmel k yay mlanmadan önce Ögret m Üyes Yet st rme Program çerçeves nde yap lan s navlarda basar l olarak b r yüksekögret m kurumunda arast rma görevl s kadrosuna atanmaya hak kazananlar hakk nda bu yönetmel k hükümler
uygulanmaz.
4(Geç c )- Ögret m Üyes Yet st rme Projes kapsam nda Yüksekögret m Yürütme Kurulu karar le bel rlenen kontenjanlara basvuran adaylar n, arast rma görevl s kadrolar na, stekler hal nde lg l Yüksekögret m Kurumlar n n Senato Karar le l sans genel not
ortalamas n n % 35' , ALES puan n n %50's , varsa yabanc d l puan n n %15' esas al narak, atama yap lab l r.
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Yürürlük
5- Bu Yönetmel k yay m tar h nde yürürlüge g rer.
Yürütme
6- Bu Yönetmel k hükümler n Yüksekögret m Kurulu yürütür.
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