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1. AMAÇ 

Bu prosedürün amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta ve/veya görev yapacak 

olan akademik personelin bir üst unvana atanmalarının veya ilk defa Üniversitede atanacakların atama 

işlemlerinin yürütülmesinin sağlanmasıdır. 

 

2. KAPSAM 

Bu prosedür, İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personelini kapsar. 

 

3. MEVZUATLAR 

 

3.1 İEU Öğretim Üyesi ve Görevlisi Atama Yükseltme Esasları 

3.2 2547 sayılı YÖK Kanunu 

3.3 YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği 

3.4 YÖK Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  

 

4. UYGULAMA 

 

4.1 Öğretim üyesi (Profesör, Doçent ve Dr.Öğr.Üyesi) ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

atamalar(Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi) için, ilgili birimlerin ihtiyaçları 

kapsamında atama işlemleri yürütülür. 

4.2 İlgili Fakülte/Y.O. ihtiyaçları kapsamında hangi unvana ait kadro istediklerini Rektörlüğe DYS 

üzerinden yazı ile talep ederler. 

4.3 İK, bu talepleri Üniversite Yönetim Kurulu’nda (ÜYK) görüşülmek üzere, Kalite ve 

Koordinasyon Müdürlüğü’ne bildirir. Alınan ÜYK kararında açıklama kısmına “Yabancı 

Uyruklu” ifadesi belirtilmelidir. 

4.4 ÜYK’da uygun görülen kadro talepleri, kadro açıklamalarına ilişkin özet tablo oluşturularak 

Mütevelli Heyet Toplantısı’nda görüşülmek üzere Genel Sekreterliğe bildirilir. 

4.5 ÜYK genelde iki haftada bir Çarşamba günleri yapılmaktadır, Mütevelli Heyet Toplantısı ayda 

bir yapılmaktadır. 

4.6 Genel Sekreterlik, Mütevelli Heyet Toplantısı sonrası uygun görülen kadro taleplerini İK’ya 

mail yoluyla bildirir. 

4.7 İK, ilgili birimlere kadro uygunluklarını mail atarak, mevzuat kapsamında Resmi Gazetede ilana 

çıkılmak üzere, ilan şartlarını bildirmelerini ister. 

4.8 Birimlerden gelen ilan şartları, İK değerlendirmesinden geçerek Rektör Yardımcısı’na görüşe 

sunulur. 

4.9 Rektör Yardımcısı’nın uygun görüş verdiği ilanların Resmi Gazetede yayımlanmak üzere 

Rektör imzalı yazıları İK tarafından hazırlanarak, ayrıca mail yoluyla da ilgili Kurumdaki 

yetkili kişiye gönderilir. 

4.10 Resmi Gazetede ilanın yayımlandığı gün, aynı zamanda hem İK hem de İEU web sayfasında 

ilan edilir. 
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4.11 Mevzuata göre en az 15 gün ilan süresi vardır. İlan süresi içerisinde Akademik personel 

başvurularını ilgili birimler alır. Öğretim üyelerinin başvuru dosyaları ilan süresi bitiminde, 

öğretim üyesi dışındaki kadrolarda ise atama süreci bitiminde İK’ya teslim edilir. 

4.12 Mevcut öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının bir üst unvana yükseltme ve atama işlemleri 

ile ilk defa Üniversitemizde görev alacakların atama işlemleri aynı şekilde yürütülür. 

4.13 Tüm atama sürecine ait evraklar, kişilerin atama dosyalarında sırasıyla muhafaza edilir. YÖK 

denetlemesi sırasında denetçilere sunulmaktadır.  

5. PROFESÖR 

5.1 İlgili kadroya Başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyesi ve Görevlisi Atama Yükseltme 

Esasları kapsamında Atama Yükseltme Komisyonu kurularak, görevlendire yazıları Rektör 

imzalı ilgili jüri üyelerine ve ilgili sekreterine DYS üzerinden İK tarafından iletilir. 

5.2 AYK raporunun uygun olarak imzalar tamamlanmış halde tarafımıza ulaşması akabinde, ilgili 

mevzuat gereği Profesörlerde bilimsel jüriyi ÜYK kurduğundan, jüri önerileri ilgili birimden 

istenerek, ÜYK gündemi için Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne mail yoluyla gönderilir. 

5.3 ÜYK kararları tarafımıza mail yoluyla ulaştığında, ilgili mevzuat gereği 5 jüri üyesine ilgili 

ÜYK tarih ve sayısı atıf yapılarak görevlendirme yazıları hazırlanır ve DYS üzerinden Rektöre 

imzaya sunulur. 

5.4 Başvuru dosyaları ile birlikte görevlendirme yazıları icloud üzerinden ilgili jürilere gönderilir. 

İlgili mevzuat gereği görevlendirilen 5 jüri üyesinden 2 ay içinde raporu göndermeleri beklenir. 

5.5 Bilimsel jüri raporları tamamlanınca, jüri raporlarının görüşülmesi için ÜYK gündemine 

alınmak üzere Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne mail ile bildirilir. 

5.6 ÜYK kararı sonrasında, atanacak aday Mütevelli Heyet gündemi için kadro açıklamalarına 

ilişkin tablo düzenlenerek Genel Sekreterliğe iletilir. 

5.7 Mütevelli Heyet kararları Genel Sekreterlik tarafından mail yoluyla İK’ya bildirilir. 

5.8 Atanması uygun görülen Profesörler hakkında bilgiyi, İK ilgili birime bildirerek, başlama 

tarihini yazı ile bildirmelerini talep eder. Maaş bilgisi Rektör’den mail yoluyla istenerek, özlük 

işlemleri başlatılır. 

6. DOÇENT 

6.1 İlgili kadroya Başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyesi ve Görevlisi Atama Yükseltme 

Esasları kapsamında Atama Yükseltme Komisyonu kurularak, görevlendire yazıları Rektör 

imzalı ilgili jüri üyelerine ve ilgili sekreterine DYS üzerinden İK tarafından iletilir. 

6.2 AYK raporunun uygun olarak imzalar tamamlanmış halde tarafımıza ulaşması akabinde, ilgili 

mevzuat gereği Doçentlerde bilimsel jüriyi Rektör kurduğundan, jüri önerileri ilgili birimden 

mail yoluyla istenerek, Rektör’e bilimsel jüriyi tespit etmesi için mail yoluyla gönderilir. 

6.3 Rektörden gelen bilgiye göre görevlendirme yazıları Rektör imzalı DYSden hazırlanarak, 

başvuru dosyaları ile birlikte icloud üzerinden ilgili jürilere gönderilir. İlgili mevzuat gereği 

görevlendirilen 3 jüri üyesinden 1 ay içinde raporu göndermeleri beklenir. 

6.4 Bilimsel jüri raporları tamamlanınca, jüri raporlarının görüşülmesi için ÜYK gündemi için 

Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne mail ile bildirilir.  

6.5 ÜYK kararı sonrasında, atanacak aday Mütevelli Heyet gündemi için kadro açıklamalarına 

ilişkin tablo düzenlenerek Genel Sekreterliğe iletilir. 

6.6 Mütevelli Heyet kararları Genel Sekreterlik tarafından mail yoluyla İK’ya bildirilir. 
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6.7 Atanması uygun görülen Doçentler hakkında bilgiyi, İK ilgili birime bildirerek, başlama tarihini 

yazı ile bildirmelerini talep eder. Maaş bilgisi Rektör’den mail yoluyla istenerek, özlük 

işlemleri başlatılır. 

  

7. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 

7.1 İlgili kadroya Başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyesi ve Görevlisi Atama Yükseltme 

Esasları kapsamında Atama Yükseltme Komisyonu kurularak, görevlendire yazıları Rektör 

imzalı ilgili jüri üyelerine ve ilgili sekreterine DYS üzerinden İK tarafından iletilir. 

7.2 AYK raporunun uygun olarak imzalar tamamlanmış halde tarafımıza ulaşması akabinde, ilgili 

Fakülte/Y.O.’a bilimsel jürisinin kurulması için mail ile bilgi verilir. İlgili mevzuat gereği 

Dr.Öğr.Üyeleri’nde bilimsel jüriyi Dekan/Y.O. Müdürü kurmaktadır. 

7.3 İlgili Fakülte/Y.O. adayın bilimsel jürisini kurarak, görevlendirme yazıları ile birlikte başvuru 

dosyalarını ilgili jürilere gönderir. İlgili mevzuat gereği görevlendirilen 3 jüri üyesinden 1 ay 

içinde raporu göndermeleri beklenir. 

7.4 Bilimsel jüri raporları tamamlanınca, yine ilgili mevzuat kapsamında jüri raporlarının 

görüşülmesi ilgili Fak/Y.O-. Yönetim Kurulu kararı alınmak üzere ilgili birime mail yoluyla 

bildirilir. 

7.5 İlgili birim Kurul Kararını alır ve kararı DYS üzerinden Rektörlüğe iletir. 

7.6 Rektörlük tarafından İK’ya iletilen karar sonrası atanan aday için Atama Kararnamesi 

düzenlenerek Rektöre imzaya sunulur. 

7.7 Atama kararnamesiyle birlikte ilgili birim Kurul Kararı, ÜYK’da bilgi olarak aktarılmak üzere 

Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne mail yoluyla iletilir. 

7.8 ÜYK kararı sonrasında, atanacak aday Mütevelli Heyet gündemi için kadro açıklamalarına 

ilişkin tablo düzenlenerek Genel Sekreterliğe iletilir. 

7.9 Mütevelli Heyet kararları Genel Sekreterlik tarafından mail yoluyla İK’ya bildirilir. 

7.10 Atanması uygun görülen Dr. Öğr.Üyeleri hakkında bilgiyi, İK ilgili birime bildirerek, başlama 

tarihini yazı ile bildirmelerini talep eder. Maaş bilgisi Rektör’den mail yoluyla istenerek, özlük 

işlemleri başlatılır. 

8. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

8.1 İlgili kadroya başvuran adayların ilgili mevzuat kapsamında ön değerlendirme, yazılı sınav ve 

sonuç açıklama işlemleri ilgili birimler tarafından yürütülür. 

8.2 İlan süresinde başvuran adayların ilan şartını sağlıyor olanlar, ilgili mevzuat kapsamında ön 

değerlendirmeye alınır ve ilan metninde belirtilen tarihte web sitesinde ilan edilir.  

8.3 Ön değerlendirmede adayların giriş sınavlarını yapmak üzere tarih/sınıf/saat bilgileri de ayrıca 

belirtilir. Duyuru öncesi Rektörden ve İK’dan uygunluk onayı alınır. Ve ilan sayfasının atama 

dosyasına eklemek üzere çıktısı alınır. 

8.4 1 kadro için ancak 10 aday başarı sırasına göre ön değerlendirmeye alınabilmektedir. Ön 

değerlendirme puanlaması ilgili mevzuat kapsamında puanlanarak yapılmaktadır. 

8.5 İlgili birim Kurul Kararı ile adayların giriş sınav jürisini belirler. 

8.6 Giriş sınavı sonrası, yine ilan edilen sonuç açıklama tarihinde ilgili mevzuat kapsamında 

puanlama yapılarak adaylar başarı sırasına göre sıralanır. Toplamda 65 puanın altında kalanlar 

atanmaya hak kazanamazlar. Kadro sayısı kadar atanmaya hak kazanan aday ve yedek aday 

sonuç açıklama tarihinde web sitesinde ilan edilir. Duyuru öncesi Rektörden ve İK’dan 

uygunluk onayı alınır. Ve ilan sayfasının atama dosyasına eklemek üzere çıktısı alınır. 
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8.7 İlgili birim Kurul Kararı ile atanmaya hak kazanan ve yedek adayı belirten kararlarını 

Rektörlüğe DYS üzerinden iletilirler. 

8.8 Adayların başvuru evrakları ve ön değerlendirme- sonuç açıklama, karar gibi evrakları ilgili 

birim tarafından İK’ya teslim edilir. 

8.9 Atanacak kişi/kişiler için Atama Kararnamesi İK tarafından doldurularak, Rektöre imzaya 

sunulur. 

8.10 Mütevelli Heyet gündemi için, kadro açıklamalarına ilişkin tablo doldurularak Genel 

Sekreterliğe iletilir. 

8.11 Mütevelli Heyet kararları Genel Sekreterlik tarafından mail yoluyla İK’ya bildirilir. 

8.12 Atanması uygun görülen Öğretim Görevlisi hakkında bilgiyi, İK ilgili birime bildirerek, 

başlama tarihini yazı ile bildirmelerini talep eder. Maaş bilgisi Rektör’den mail yoluyla 

istenerek, özlük işlemleri başlatılır. 

9. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 

9.1 İlgili kadroya başvuran adayların ilgili mevzuat kapsamında ön değerlendirme, yazılı sınav ve 

sonuç açıklama işlemleri ilgili birimler tarafından yürütülür. 

9.2 İlan süresinde başvuran adayların ilan şartını sağlıyor olanlar, ilgili mevzuat kapsamında ön 

değerlendirmeye alınır ve ilan metninde belirtilen tarihte web sitesinde ilan edilir. 1 kadro için 

ancak 10 aday başarı sırasına göre ön değerlendirmeye alınabilmektedir. Ön değerlendirme 

puanlaması ilgili mevzuat kapsamında puanlanarak yapılmaktadır. 

9.3 İlgili birim Kurul Kararı ile adayların giriş sınav jürisini belirler. 

9.4 Ön değerlendirmede adayların giriş sınavlarını yapmak üzere tarih/sınıf/saat bilgileri de ayrıca 

belirtilir. Duyuru öncesi Rektörden ve İK’dan uygunluk onayı alınır. Ve ilan sayfasının atama 

dosyasına eklemek üzere çıktısı alınır. 

9.5 Giriş sınavı sonrası, yine ilan edilen sonuç açıklama tarihinde ilgili mevzuat kapsamında 

puanlama yapılarak adaylar başarı sırasına göre sıralanır. Toplamda 65 puanın altında kalanlar 

atanmaya hak kazanamazlar. Kadro sayısı kadar atanmaya hak kazanan aday ve yedek aday 

sonuç açıklama tarihinde web sitesinde ilan edilir. Duyuru öncesi Rektörden ve İK’dan 

uygunluk onayı alınır. Ve ilan sayfasının atama dosyasına eklemek üzere çıktısı alınır. 

9.6 İlgili birim atanmaya hak kazanan ve yedek adayı belirten yazılarını Rektörlüğe DYS 

üzerinden iletilirler. 

9.7 Adayların başvuru evrakları ve ön değerlendirme- sonuç açıklama, karar gibi evrakları ilgili 

birim tarafından İK’ya teslim edilir. 

9.8 Atanacak kişi/kişiler için Atama Kararnamesi İK tarafından doldurularak, Rektöre imzaya 

sunulur. 

9.9 Mütevelli Heyet gündemi için, kadro açıklamalarına ilişkin tablo doldurularak Genel 

Sekreterliğe iletilir. 

9.10 Mütevelli Heyet kararları Genel Sekreterlik tarafından mail yoluyla İK’ya bildirilir. 

9.11 Atanması uygun görülen Araştırma Görevlisi hakkında bilgiyi, İK ilgili birime bildirerek, 

başlama tarihini yazı ile bildirmelerini talep eder. Maaş bilgisi devlet emsal maaş tutarı 

olduğundan, özlük işlemleri başlatılır. 

10. YETKİ: 

Bu prosedürde belirtilen işlemlerin yürütülmesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılır. 
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