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Doküman Türü 
☐ Kanun ☐ CB Kararnamesi ☐ CB Kararı ☐ Tebliğ 

☒ Yönetmelik ☐ Yönerge ☐ Esas ve Usul ☐ Sözleşme/Protokol 

Doküman Adı 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav 
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

 
ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 

Genel şartlar 
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına 
yapılacak atamalarda; 
(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki 
öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak 
programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak 
öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi 
uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının 
uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam 
edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana 
sahip olma şartı aranır. 

Genel şartlar 
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına 
yapılacak atamalarda; 
(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki 
öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak 
programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak 
öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi 
uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının 
uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam 
edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana 
sahip olma şartı aranır. 

 
 
 
 
Ek fıkra eklenmesi 

Nihai değerlendirme 
MADDE 12 – (2) Araştırma üniversiteleri ile aday araştırma 
üniversitelerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl belirlenen 
öncelikli alanlara atanmak üzere Yükseköğretim Kurulunun tahsis 
edeceği araştırma görevlisi kadroları için adayların başarı sırasının 
belirlenmesinde ALES puanının %40’ı, lisans mezuniyet notunun 
%15’i, yabancı dil puanının %30’u ve giriş sınavı notunun %15’i 
dikkate alınır. Araştırma üniversiteleri ile aday araştırma 
üniversitelerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tahsis edilen 
öncelikli alan araştırma görevlisi kadrolarıyla ilgili sınava çağrılacak 
aday sayısı, ilan edilen kadronun üç katını geçemez. 



 

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ FORMU 

Doküman No FRM-0376 

Yayın Tarihi 15.04.2020 

Revizyon Tarihi - 

Revizyon No 0 

 

 

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN Telefon 
İnternet Adresi 

E-Posta 

: 
: 
: 

0378 223 55 00 
www.bartin.edu.tr 
info@bartin.edu.tr 

Sayfa 2 / 2 

 

(Form No: FRM-0003, Revizyon Tarihi: -, Revizyon No: 0) 

 
Geçici Madde Eklenmesi Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce ilan edilmiş kadrolara ilişkin 

işlemler 
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
ilan edilen ve işlemleri devam eden kadrolara yapılacak atamalarda 
6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikten önceki 
hükümleri uygulanır. 
 

 
 
 
Not:  
-Hazırlanan tabloda hata veya eksiklik varsa turgayd@bartin.edu.tr adresine elektronik posta olarak bildirebilirsiniz.  
-Kırmızı olarak belirtilen yerler yapılan değişiklikleri veya eklenen maddeleri göstermektedir.  
-Kırmızı Çizili olarak belirtilen yerler metinden çıkartılmıştır 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


