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T.C. 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Personel Daire Başkanlığı 

 
 

Sayı : 31949236-010.07.01-E.1800046725 19/07/2018 

Konu : Öğretim Elemanı Alımları  

 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

     “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik”te bazı düzenlemeler yapılarak 07 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de 

yayımlanmıştır. 

   Bu kapsamda, üniversitemizde öğretim elemanı başvurularında uygulamada birlikteliği 

sağlamak, hataları ve adayların mağduriyetlerini azaltmak amacıyla aşağıdaki hususlara dikkat 

edilmelidir. 

1. Lisans eğitimi verilen birimlere araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda, ilan edilen 

program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.  

2. Öğretim görevlisi kadrolarına yapılan başvurularda ise adayın lisans mezuniyeti hangi 

alanda ise o alandaki ALES puan türünü yada ilan edilen program hangi alandan öğrenci 

alıyorsa o alandaki ALES puan türünü kişi tercihine göre kullanabilecektir.  

3. Özel yetenekle öğrenci alan (BESYO, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

vb.) programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlara alınacak öğretim üyesi 

dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuranların herhangi bir ALES puan türü 

dikkate alınacaktır. 

4. Eğitim bilimleri bölümünde yer alan anabilim dallarındaki (Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık hariç) araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda, adayların lisans 

mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır. Örneğin, 

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Araştırma 

Görevlisi kadrosuna başvuran İngilizce Öğretmeni adayın Sözel ALES puan türü 

hesaplanacaktır.  

5. Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar öğretim üyesi dışındaki öğretim 

elemanı kadrolarına başvurularında, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan 

türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES puan 

türünü tercihlerine göre kullanabilecektir.  

6. Yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında 

çalışmış veya çalışmakta olanlar bunu ilgili kurumlardan alacakları hizmet belgesi ile 

belgelendirmeleri ve geçerliliği olan bir ALES puanları bulunmaması halinde 70 puan 

olarak başvuruları dikkate alınacaktır.  

7. Öğretim elemanı kadrolarına başvuran adaylardan istenen başvuru belgeleri ile ilan 

metninde belirtilen şartlara ait belgeleri giriş sınavı jürisi tarafından titizlikle kontrol 

1800046725 numarali belge, 5070 sayili Elektronik Imza Kanununun 5. maddesi geregince Orhan Uzun tarafindan19.07.2018 tarihinde güvenli elektronik imza ile 
imzalanmistir. 



Belge Dogrulamak Için: http://ubys.bartin.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index adresinden CMT9H3P kodu girerek belgeyi dogrulayabilirsiniz. 

 
Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası 

Zemin Kat Ağdacı Kampüsü Merkez/BARTIN,74100 

Bilgi İçin İrtibat : Faruk Sarıkaya - Bilgisayar İşletmeni  

Telefon             : (0 378) 2235017 

Belgegeçer No : (0 378) 2235019 

e-posta : fsarikaya@bartin.edu.tr  İnternet Adresi : http://www.bartin.edu.tr/ 

  
 

2/3 

edilecektir. Lisans transkripti, deneyim şartı, iş deneyim belgesi, sertifika, hafızlık 

belgesi vb. dokümanların aslı veya onaylı suretleri başvurularda mutlaka aranacaktır.    

      8. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar ilanda yer alan lisans mezuniyetinden 

sonra mezun olduğu alanla ilgili zorunlu aranan süre kadar deneyimli olacaktır. Söz konusu 

deneyimin aday tarafından verilen sigortalı hizmet dökümü ile kontrol edilecek, hizmet 

kollarının ilan edilen alana uygun olmasına riayet edilecektir. 

    9. Lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi ve öğrenci belgeleri kare kodlu olarak e-

devletten alınması halinde ön değerlendirme aşamasında geçerli olarak kabul edilecektir. Ancak, 

atanmaya hak kazanan adaylardan söz konusu belgelerin aslı veya onaylı suretleri istenecektir.  

    10. İlan metninde yer alan şartlarda belirtilen hususları kadroya başvuran adayların taşımaları 

veya belgelerini vermeleri zorunludur. Özellikle “ilanda yüksek lisans yapıyor/doktora yapıyor” 

özel şartının yer alması halinde başvuran adayın bu şartı mutlaka güncel bir öğrenci belgesi ile 

belgelendirmesi gerekmektedir.  

       11. Adayların ön değerlendirme ve giriş sınavı aşamalarında dikkate alınacak transkript notu 

dörtlük not ise Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eşdeğerlilik tabloları dikkate alınacaktır. 

Eğer adayın diplomasında sadece yüzlük not varsa bu puan değerlendirmede esas olacaktır.  

      12. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07 Mart 2017 tarihli kararı doğrultusunda; 06 Şubat 

2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde 

tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından 

itibaren azami öğrenim süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına 

başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

     13. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlar ile meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin başvurularında 

ALES puanı 70 kabul edilir.  

      Bilgilerinizi ve konunun öğretim elemanı alım jürilerinde görev alan öğretim üyelerine 

duyurulması ve gerekli hassasiyetinin gösterilmesini önemle rica ederim.   

 

 

  

 
aaaaa aaaaa  Prof. Dr. Orhan UZUN 

Rektör 
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DAĞITIM LİSTESİ  

Gereği: 

Bartın Orman Fakültesi 

Edebiyat Fakültesi 

Eğitim Fakültesi 

Fen Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Bartın Meslek Yüksekokulu 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Ulus Meslek Yüksekokulu 
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