
HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümleri kapsamında, 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 
 

A) GENEL ŞARTLAR: 
 
1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak 
 
2)ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön 

değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.  
 
3)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.  
 
4)Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim 
Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir. 

 
B) ÖZEL ŞARTLAR: 

 
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. Meslek 
yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına 
başvuracak adaylarda ise 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. 

 
2) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 

itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek 
lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.  

 
3) Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında;  
 
a) 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde 

tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi 
yeniden başlayan öğrencilerin 2547 Sayılı Kanunun 50/d veya 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma 
görevlisi kadrolarına başvuramamaları,  

 
b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine 

kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 
2016-2017 Güz döneminde azami öğrencilik sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle, 2547 Sayılı Kanun’un 50/d 
ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamaları, uygun bulunmuştur." 

 
4) Öncelikli alanlar kapsamında ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca 

yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. 
Öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına 
Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar”’a tabi olacaklardır. 

 
C) MUAFİYET: 

 
1)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. 

 
2)Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi 

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



 
 

D) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER: 
 
1)Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır.) 
 
2)Özgeçmiş 
 
3)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
 
4)2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı) 
 
5)Güncel Sabıka Kaydı (e-devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir) 
 
6)Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-devlet üzerinden 

alınacak karekodlu belge) 
 
7)Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM 

tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi) MYO öğretim görevlisi kadrolarına 
başvuran adaylar muaftır. 

 
8)ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 

(beş) yıl için geçerlidir. 
 
9)Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti veya bunların e-devlet üzerinden alınan 

karekodlu çıktısı 
 
10) Lisans transkripti (Noter veya ilgili kurum onaylı) 
 
11) Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesinin e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı 
 
12)Tezli yüksek lisans belgesinin onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı 
 
13)Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belge 
 
14)Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar verecektir.) 
 
15)Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Ataması açıktan yapılacak adaylardan atama sırasında 

istenecektir.) 
 

E) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR: 
 
1)Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime yapılan ve bu 

ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır. Rektörlük Öğretim Görevlisi 
kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. 

 
2)Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. İnternet aracılığıyla yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. İlan süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik veya okunamayan belge ile yapılan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin kaydına 
girmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve başvuru evrakları ilgili birimin kaydına 
girdikten sonra iade edilmeyecektir. 

 
3)İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı 

geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgili hakkında yasal işlemler yapılacaktır. 

 



4)Onaylı istenen belgelerin noterden veya ilgili resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak ıslak imza ile 
onaylanması gerekmektedir. Onaylı istenen belgelerden birinin onaysız olması halinde adaylar değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

 
4)Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
 
5)Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları www.harran.edu.tr 

internet adresinde ilan edilecektir. 
 
6)Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 
 
 

F) SINAV TAKVİMİ: 
1)İlk Başvuru Tarihi    : 11 Kasım 2020 
2)Son Başvuru Tarihi   : 25 Kasım 2020 
3)Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 07 Aralık 2020 
4)Giriş Sınavı Tarihi    : 15 Aralık 2020 
5)Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 18 Aralık 2020 
6)Başvuru Adresi    : Kadronun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır. 
7)Sonuçların ilan adresi    : www.harran.edu.tr  
 

http://www.harran.edu.tr/
http://www.harran.edu.tr/


S.NO BİRİMİ UNVAN DER. ADET 

ALES 

PUANI 

(En az) 

YAB. 

DİL 

PUANI 

(En az) 

ÖZEL ŞARTLAR 

1 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü 
Genel Biyoloji ABD 

Arş. Gör. 6 1 70 50 
Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dalında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi 
uyarınca atama yapılacaktır.) 

2 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü 
Osmanlı Mües. ve Medeniyet Tarihi ABD 

Arş. Gör. 
(Öncelikli 

Alan) 
6 1 70 50 

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Anabilim Dalında 
doktora yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi 
uyarınca atama yapılacaktır.) 

3 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Klinik Bilimler Bölümü 
Diş Hastalıkları ve Tedavisi ABD 

Öğr. Gör. 
(Uygulamalı 

Birim) 
5 1 70 50 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak 

4 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Klinik Bilimler Bölümü 
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABD 

Öğr. Gör. 
(Uygulamalı 

Birim) 
5 1 70 50 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak 

5 
Rektörlük  
(Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 
görevlendirilmek üzere) 

Öğr. Gör. 
(Uygulamalı 

Birim) 
5 1 70 50 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu 
olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak  

6 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Fizyoterapi PRG 

Öğr. Gör. 5 1 70 Muaf 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak 

7 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  
İnşaat Bölümü 
İnşaat Teknolojisi PRG 

Öğr. Gör. 5 1 70 Muaf 
İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat 
Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak 

8 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  
İnşaat Bölümü 
İnşaat Teknolojisi PRG 

Öğr. Gör. 5 1 70 Muaf 
İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Geoteknik 
anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak 

9 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik PRG 

Öğr. Gör. 5 1 Muaf Muaf 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda 
tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
lisans mezunu olup lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek 
kaydıyla alanında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak  

10 
Suruç Meslek Yüksekokulu  
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 
Atçılık ve Antrenörlüğü PRG 

Öğr. Gör. 5 1 Muaf Muaf 

Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti 
sonrası Atçılık ve Yetiştiricilik alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye 
sahip olmak ve Türkiye Jokey Kulübünden alınmış at sahibi 
belgesine sahip olmak 

 


