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DOSYA

"Öğretim Üyesi Dışındaki oğretim Elemanı Kadrolarıncı ]ılaklen Yapılacak Atamalarda
(Jygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarınq İüişkin (JsuI ve Esaslar Hakkında Yönetmelik''te
yapılan değişiklikler, 04l0312014 tarıh ve 28931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler çerçevesinde, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı
kadrolarlna yapılacak başvurularda uygulamada birlikteliği sağlamak aınacıyla aşağıdaki
açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- Öğretim elemanı kadrolarına müracaatlarda ALES slnav sonuçlarr söz konusu stnavrn
sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre İle geçerli olduğu,

2- ilan edilen kadrolara aranan özel şartları sağlayarak müracaat eden adaylar için yapılan puan
sıralaması sonucunda, İlan edilen kadro sayrsrnrn 10 katına kadar adayın girİş sınavına
çağırılacağı,

3' Ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına giımeye hak kazanan adaylar için ilan edilen
alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde Slnavln yazı|ı olarak yapılacağı, ancak yabancı dil
okutmanları ve çeviriciler için sadece sözlü srnavln yapıIacağı ve sözlü sınavdan 60 puanın
altında alanların değerlendirme aşamasrnI geçemeyeceği,

4' ilgili ycinetmeliğin 9 uncu maddesi uyailnca, ilan edilen kadrolar için belirlenecek jüri
üyelerinin atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili
olması gerekmekte olup, jüri üyelerinin uzmanlık alanlarr ön değerlendirme ve giriş
srnavt sonuç tutanaklarına mutlaka yazılacaktır.

5- Yönetmelik değişikliği Sonucu yeniden düzenlenen ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuç
tutanakları ekte gönderilmiş olup, aynl zamanda Personel Dairesi Başkanlığı'nın web
sayfasında yer almaktadır.

Değerlendirme Ve sınav işlemlerinin yukarıda yapılan
hususunda;

EK:
5n Değerlendirme ve Giriş Sınavı Tutanakları (2 Sayfa)

naĞııııvı:
-Fakülte Dekanlıklarına
-Yüksekokul Müdürlüklerine
-Bölüm Başkanlıklarına

açıklamalar çerçevesinde yapıIması
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