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DAĞITIM YERLERiNE

78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8 inci maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile GiriŞ

Sınavlarına İlişl<in Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarlnca öğretim üyesi

dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda kullanılacak ALES puan türlerinin

belirlenmesi hususunün yeniden değerlendirilmesi sonucunda;

1- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda, ilan edilen böli.im/anabilim dalı/program

hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünün kullanılmaslna,

2- Öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına

başvurularda; adayın,lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES Puan türünü Ya

da ilan edilen boİtim/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki

ALES puan türünü tercihine göre kullanabilmesine,

3- Öze| yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan

p.ogruhıurdan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına

başvurularda herhangi bir ALEs puan türünü kullanabilmesine,

4_ Eğitim Bilimleri Bölümünde yer alan anabilim dallarındaki (Rehberlik ve Psikoiojik

D*anışmanlık hariç) araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda, adaYın lisans mezuniYeti

hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünİ.in kullanılmaslna,

5_ Açıköğretim programlarından mezun olanlarrn, araştırma görevlİsİ harİÇ öğretİm üYesİ

aışınaah öğretim elemanı kadrolarına başvurularında; mezun oldukları progrzımln örgün

egitimleogrenci aldığı alandaki ALES puan türünü veya ilan edilen bölüm/anabilim dalı

hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihlerine göre

kullanabilmesine,

6- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında alan türü değişen

1isans programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES
puan türünü veya mezun oldukları programm ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES
puan türünü tercihlerine göre kullanabilmesine Yürütme Kurulu'nun 23,08.2017 tarihli

toplantısında karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Hasan MANDAL
Başkan Vekili
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