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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA

 

Resmî Gazete Tar�h�: 09.11.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30590
 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA

YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV

İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı
kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkez� sınav ve g�r�ş sınavlarına �l�şk�n
usul ve esaslarla bu sınavlara g�recek adaylarda aranacak şartları bel�rlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, devlet ve vakıf yükseköğret�m kurumlarının
öğret�m görevl�s� ve araştırma görevl�s� kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.

(2) Bu Yönetmel�k hükümler�; 8/4/1929 tar�hl� ve 1416 sayılı Ecneb�
Memleketlere Gönder�lecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğret�m görevl�s�
kadrosuna �lk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tar�hl� ve 28983 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tıpta ve D�ş Hek�ml�ğ�nde Uzmanlık Eğ�t�m� Yönetmel�ğ� �le
21/10/2016 tar�hl� ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık
Eğ�t�m� Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre uzmanlık eğ�t�m� almaya hak kazananların
araştırma görevl�s� kadrolarına atanmalarında, devlet h�zmet� yükümlülüğü kurası
sonuçlarına göre öğret�m görevl�s� kadrolarına atamalarda, bu Yönetmel�k kapsamındak�
kadrolarda �st�hdam ed�lenler�n görev süres� uzatımı mah�yet�ndek� atanmalarında ve
yabancı uyruklu öğret�m elemanlarının sözleşmel� olarak çalıştırılmalarında
uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m
Kanununun 6 ncı, 7 nc� ve 65 �nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) G�r�ş Sınavı: Bu Yönetmel�kte bel�rt�len jür� tarafından, b�l�m alanı yabancı d�lle
�lg�l� b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı
Yükseköğret�m Kanununun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� uyarınca
zorunlu yabancı d�l ders�n� vermek üzere atama yapılacak öğret�m görevl�s� kadrolarına
başvuranlar �ç�n yapılacak sözlü sınavı; bu Yönetmel�k kapsamındak� d�ğer kadrolara
başvuranlar �ç�n yapılacak yazılı sınavı; yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan
programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarına başvuranlar �ç�n yapılacak sözlü sınav �le
sözlü sınav sonucu başarılı olanlar �ç�n senato kararı olması hal�nde yapılacak yazılı
sınavı,

b) Merkez� Sınav: Yükseköğret�m Kurulu tarafından yaptırılan Akadem�k Personel
ve L�sansüstü Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını (ALES),

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez� Sınav ve G�r�ş Sınavlarına İl�şk�n İlan ve Başvuru Şartları

Merkez� sınav

MADDE 5 – (1) Akadem�k Personel ve L�sansüstü Eğ�t�m� G�r�ş Sınavına, b�r
l�sans programından mezun olab�lecek durumda olanlar, l�sans mezunu olanlar ve
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denkl�k belges� almış olmak kaydıyla yurtdışında l�sans öğren�m�n� tamamlamış olanlar
müracaat edeb�l�rler. Alanlarındak� puan türünde 100 üzer�nden 70 puan alanlar sınavda
başarılı sayılırlar. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tar�hten �t�baren beş yıl �ç�n
geçerl�d�r.

Genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına
yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları
taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez�
yabancı d�l sınavından en az 50 puan veya eşdeğerl�ğ� kabul ed�len b�r sınavdan bu puan
muad�l� b�r puan almış olmak gerek�r. Merkez� sınav muaf�yet�nden yararlanmayı talep
edenler�n ön değerlend�rme ve n�ha� değerlend�rme aşamalarında ALES puanı 70 olarak
kabul ed�l�r.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlenen
uzmanlık alanlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�ç olmak üzere ün�vers�te ve
yüksek teknoloj� enst�tüler�, senato kararıyla, bu Yönetmel�kte bel�rlenen ALES ve
yabancı d�l puan barajlarının üzer�nde b�r puanı asgar� puan olarak bel�rleyeb�l�rler.

(3) Ön değerlend�rme ve n�ha� değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet�
notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’l�k not s�stemler�n�n 100’lük not
s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r. D�ğer not s�stemler�n�n
100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ�ne yükseköğret�m kurumlarının senatoları karar ver�r.

(4) Adaylarda, yabancı d�lle eğ�t�m ve öğret�m yapılan programlardak� öğret�m
görevl�s� kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğ�t�m d�l�nde;
b�l�m alanı yabancı d�lle �lg�l� kadrolara yapılacak öğret�m görevl�s� atamaları �le
4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (ı) bend� uyarınca zorunlu yabancı d�l ders�n� vermek üzere öğret�m görevl�s�
kadrolarına yapılacak atamalarda �lg�l� d�lde; yükseköğret�m kurumlarının uluslararası
�l�şk�ler �le yabancı d�lle �lg�l� uygulamalı b�r�mler�nde �st�hdam ed�lecek öğret�m
görevl�s� atamalarında, en az b�r d�lde Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len
merkez� yabancı d�l sınavından en az 80 puan veya eşdeğerl�ğ� kabul ed�len b�r sınavdan
bu puan muad�l� b�r puana sah�p olma şartı aranır.

(5) Yükseköğret�m kurumları, bu Yönetmel�ğe tab� öğret�m elemanı kadro
�lanlarında l�sans veya l�sansüstü mezun�yet alanları �le �lan ed�len alana a�t b�l�msel,
nesnel ve denetleneb�l�r koşullar dışında bel�rl� b�r adayı tanımlayan özel şartlar
koyamazlar.

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sah�b� olmak şartının, hang� öğren�m düzey�nden
sonrasına a�t olduğu, bel�rl� b�r adayı tanımlamayacak şek�lde bel�rt�l�r.

Özel şartlar

MADDE 7 – (1) Araştırma görevl�s� kadrosuna başvurab�lmek �ç�n �lana �lk
başvuru tar�h� �t�barıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerek�r. Devlet
yükseköğret�m kurumlarının araştırma görevl�s� kadrolarına başvurularda tezl� yüksek
l�sans, doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m� öğrenc�s� olmak şartı aranır.

(2) Yükseköğret�m kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğ�t�m�
yapmakta olan tab�p veya uzman tab�p araştırma görevl�ler�, uzmanlık eğ�t�mler�n�
tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına b�ld�r�ld�ğ� tar�hten sonrak�
�lk Devlet H�zmet� Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�he
kadar kurumları �le �l�ş�kler� kes�lmeks�z�n araştırma görevl�s� olarak görev yapmaya
devam ederler.

(3) Öğret�m görevl�s� kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezl� yüksek l�sans
dereces�ne sah�p olmak şartı aranır.

(4) Meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlenen
uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezl� yüksek l�sans dereces�ne sah�p olmak
ya da l�sans mezunu olup belgelend�rmek kaydıyla alanında en az �k� yıl tecrübe sah�b�
olmak şartı aranır.

İlan

MADDE 8 – (1) Öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadroları 15/7/2018
tar�hl� ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca
yükseköğret�m kurumları tarafından �lan ed�l�r.

(2) İlan metn�nde, aranacak ve bu Yönetmel�k kapsamında bel�rlenm�ş olan şartlar,
son başvuru tar�h�, ön değerlend�rme sonuçlarının �lan tar�h�, g�r�ş sınavı tar�h�, yabancı
d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarında senato
kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzer� puan alanlar �ç�n yazılı sınav yapılacaksa yazılı
sınav tar�h�, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler �le �nternet adresler�n� �çeren sınav
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takv�m� de bel�rt�l�r. Son başvuru tar�h�, �lan tar�h�nden �t�baren on beş günden az olarak
bel�rlenemez. Adayların başvuruları, �landa bel�rt�len adrese şahsen veya posta yoluyla
ya da �landa bel�rt�lm�ş olması hal�nde �nternet yoluyla yapılır. Postadak� gec�kmeler
neden�yle �landa bel�rt�len süre �ç�nde yapılamayan başvurular d�kkate alınmaz.

G�r�ş sınavı jür�s�n�n bel�rlenmes�

MADDE 9 – (1) Yükseköğret�m kurumlarında g�r�ş sınavı jür�s�; fakültelerde
dekanın; konservatuar, enst�tü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün
önereceğ�, b�r� �lg�l� anab�l�m dalı başkanı, anab�l�m dalı başkanı yoksa bölüm başkanı,
yabancı d�ller yüksekokullarında �se yüksekokul müdürü olmak üzere en az sek�z
öğret�m üyes� arasından �lg�l� yönet�m kurulunca seç�lecek üç asıl b�r yedek üyeden
oluşur. Asıl üyelerden b�r�n�n �lg�l� anab�l�m dalı başkanı, anab�l�m dalı başkanı yoksa
bölüm başkanı, yabancı d�ller yüksekokullarında �se yüksekokul müdürü olması ve
seç�lecek üyeler�n, atama yapılacak öğret�m elemanı kadro unvanının gerekt�rd�ğ� görev
alanı �le �lg�l� olması esastır.

(2) Jür�, üyeler� arasından b�r�n� raportör olarak bel�rler.

Ön değerlend�rme

MADDE 10 – (1) Sınav jür�s�; başvuran adaylar arasından �lan ed�len kadro
sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda �st�hdam
ed�lecekler de dâh�l olmak üzere bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n dördüncü fıkrası
kapsamındak� öğret�m görevl�s� kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı d�l
puanının %60’ını; bu Yönetmel�k kapsamındak� d�ğer kadrolarda ALES puanının
%60’ını ve yabancı d�l puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda �se
ALES puanının %70’�n� ve l�sans mezun�yet notunun %30’unu d�kkate alarak bel�rler ve
kadro �lanında bel�rt�len �nternet adres�nde �lan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı
puana sah�p b�rden fazla adayın olması hal�nde, bu k�ş�ler�n tamamı sınava çağrılır.
Başvuru sayısının �lan ed�len kadronun on katından az olması hal�nde, adayların tamamı
g�r�ş sınavına alınır. Adayların ön değerlend�rmede d�kkate alınan puanları �le l�sans
mezun�yet notları, kadro �lanında bel�rt�len �nternet adres�nde �lan ed�l�r.

G�r�ş sınavları

MADDE 11 – (1) G�r�ş sınavı, sınav jür�s� tarafından; b�l�m alanı yabancı d�lle
�lg�l� olan b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı
Yükseköğret�m Kanununun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� uyarınca
zorunlu yabancı d�l ders�n� vermek üzere atama yapılacak öğret�m görevl�s� kadroları
�ç�n adayların meslek� �fade ve b�lg� becer�s� �le anlatım yeteneğ�n� ölçecek şek�lde
sadece sözlü, bu Yönetmel�k kapsamındak� d�ğer kadrolar �ç�n �se �lan ed�len alanla �lg�l�
b�lg� düzey�n� ölçecek şek�lde sadece yazılı sınav olarak yapılır. Yabancı d�lle eğ�t�m ve
öğret�m yapılan programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarında sözlü sınav yapılır.
Ancak senato kararı olması hal�nde sözlü sınav sonucu 60 ve üzer� puan alanlar �ç�n
yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların g�r�ş sınavı puanı, sözlü sınav �le yazılı
sınavın puanlarının ar�tmet�k ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jür�s�, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçüleb�l�r ve denetleneb�l�r
olmasını sağlar. Raportör olarak bel�rlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve
cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, kadro �lanında bel�rt�len �nternet adres�nde �lan ed�l�r.
Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve n�ha� değerlend�rme
aşamasına geçemezler.

N�ha� değerlend�rme

MADDE 12 – (1) Sınav jür�s�n�n değerlend�rmes�nde; bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı
maddes�n�n dördüncü fıkrası kapsamındak� öğret�m görevl�s� kadrolarında, meslek
yüksekokullarında bu kadrolarda �st�hdam ed�lecekler de dâh�l olmak üzere ALES
puanının %30’unu, l�sans mezun�yet notunun %10’unu, yabancı d�l puanının %30’unu
ve g�r�ş sınavı notunun %30’unu; bu Yönetmel�k kapsamındak� d�ğer kadrolarda ALES
puanının %30’unu, l�sans mezun�yet notunun %30’unu, yabancı d�l puanının %10’unu
ve g�r�ş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında �se ALES notunun %35’�n�,
l�sans mezun�yet notunun %30’unu ve g�r�ş sınavı notunun %35’�n� hesaplayarak �lan
ed�len kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre bel�rler. Değerlend�rme puanı 65
puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlend�rmede d�kkate
alınan puanları �le l�sans mezun�yet notları, kadro �lanında bel�rt�len �nternet adres�nde
�lan ed�l�r.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

MADDE 13 – (1) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak
�lan ed�l�r. İlan ed�len kadro sayısı kadar yedek aday da �lan ed�l�r. Atamalar yürürlüktek�
mevzuata göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Muaf�yet
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MADDE 14 – (1) Doktora veya tıpta, d�ş hek�ml�ğ�nde, eczacılıkta ve veter�ner
hek�ml�kte uzmanlık ya da sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanlarda, meslek
yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlenen uzmanlık alanlarına
atanacak olanlarda, yükseköğret�m kurumlarında öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış
veya çalışmakta olanlarda merkez� sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n dördüncü fıkrası
kapsamındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
yapılacak başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.

Öncel�kl� alanlardak� araştırma görevl�s� kadrolarına atamalar

MADDE 15 – (1) Öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadroları �ç�n
Cumhurbaşkanı kararıyla bel�rlenen �lave atama �z�nler�n�n en fazla yüzde y�rm�s� kadar
�lave atama �zn�, Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlenen öncel�kl� alanlarda
araştırma görevl�s� kadrosunda l�sansüstü eğ�t�m yaptırılması amacıyla yükseköğret�m
kurumlarına tahs�s ed�leb�l�r. Bu kapsamda �lan ed�len araştırma görevl�s� kadroları �ç�n,
bu Yönetmel�k uyarınca yapılacak ön değerlend�rme sonucunda g�r�ş sınavına katılmaya
hak kazananlar �ç�n, g�r�ş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü g�r�ş sınavı jür�s� en az b�r
öğret�m üyes� başka b�r devlet ün�vers�tes�nden olmak üzere üç öğret�m üyes�nden
oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, n�ha� değerlend�rme
aşamasına geçemezler. Bu Yönetmel�k uyarınca yapılan değerlend�rme sonucu başarılı
olanların atamaları yürürlüktek� mevzuat uyarınca yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k

MADDE 16 – (1) 31/7/2008 tar�hl� ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Öğret�m Üyes� Dışındak� Öğret�m Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkez� Sınav �le G�r�ş Sınavlarına İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.

Geç�ş Hükümler�

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce �lan ed�len
öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarına atamalarda yürürlükten kaldırılan
Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler� uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı
yürütür.
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