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Ogretim Oyesi dl$lndaki ogretim elemanl kadrolanna yapllacak olan atamalarda
ALES puanlannln Yuksekogretim Kurulu Ba$kanllgl Yonetim Kurulu'nun 25.11.2009 tarihli
toplantlslnda allnan 2009.36 saylll karar <;er<;evesinde degerlendirilmesi ile ilgili olarak
Yuksekogretim Kurulu Ba$kanllgl'ndan a/lnan 07.09.2011 tarih, 087886-10457 saylll yazlnln
bir ornegi ili$ikte gonderilmi$tir.
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31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayJ..IDlanarak yfufuluge giren Ogretim Uyesi
Dl~mdaki Ogretim Elemam Kadrolarma Naklen veya Aylktan Yapllacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Smav ile Giri~ Smavlarma tli~kin Usul ve Esaslar Hakkmdaki
Ybnetmeligin Merkezi Smav ile ilgili 5.maddesinde " ... Alanlarrndaki puan tfuUnden yetmi~
puan alanlar smavda ba~arlh saYllrrlar." hillcmti bulunmiktadrr.

Alan tUrU degigen programlardan mezun olanlarm, ogretim elemam kadrolarma
atamalarrnda lisans/onlisans egitimine ba~ladlklan puan MUnden ALES'ten en az 70 puan
almalarl YfuUtme Kurulu'nun 25.11.2009 tarihli toplantlSlnda uygun bulunmu~ olup bu
kararmz ilgi yazmz ile Universite RektbrlUklerine bildirilmi~ti.

Ancak, Ba~kanhglIDlza yapllan mfuacaatlardan bazl Universitelerimizce soz konusu
karar dogrultusunda i$lem yapllmamgl anla~llm1~tlr.

Bilgilerinizi ve ALES puanlarmm amlan karar yeryevesinde degerlendirilmesi
gerektiginin Universitenizin ilgili birimlerine duyurulmasl hususunda geregini rica ederim.

Prof.Dr.M.A.Yekta SARAC;
B~kan Vekili

DAGITIM:
-Universite RektorlUklerine

9. Cad. 06539 Bilkent / ANK..A.RA
Telefon : (0312) Faks: (0312) .
e-posta : @yok.gov.rr

mailto:@yok.gov.rr


T.e.
YUKSEKOGRETIM KURULUBA~KANLIGI

Oturum Tarihi :2..:;;../Jt../...2D:0'
Oturum No. : _ ~.f2 _ .

6gretim Dyesi Dl~mdaki Ogretim Elemaru Kadrolarma Naklen ve A<;aktanYapllacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Smav .he Giri~ Smavlarma .hi~kin Usul Ve Esaslar
Hakkrnda Yonetmeligin Merkezi Smav ile ilgili 5. maddesinde " ... Alanlarmdaki puan
tiiriinden yUz tizerinden yetmi~ puan alanlar smavda ba~an1J.. saYlhrlar." hillanu
bulunrnaktadlr. Ogretim uyesi dl~mdaki ogretim elemaru kadrolanna atamalarda, atama
yapllacak programm lisans/onlisans egitirnine hangi alanda ogrenci ahmyorsa 0 alanda
ALES'ten en az 70 puan aranmaSI Yfutitme Kurulu'nun 06.08.2008 tarihli toplantlsmda
uygun bulunmu~tu.

Universitelerden gelen talepler tizerine soz konusu kararm sadece ara~tIrma gorevlisi
atamalarmda uygulanmasl diger ogretim elemaru atamalarmda lisans ogreniminde mezun
olunan alanda ALES'ten en az 70 puan aranmaSI, ozel yetenek smaVI ve yabancI dil puaru ile
lisans ogrenimi yapanlarm ogretim elemaru kadrola.11lla ba~vurularda ALES'ten hangi puan
Mtinde en az 70 puam saghyorlarsa 0 puan Mtintin dikkate alrnmasl Yfuiitme Kurulu'nun
26.11.2008 tarihli toplantlsmda uygun bulunmu~tu.

Alan tfuti degi~en programlardan mezun olanl arm, ogretim elemaru kadrolarma
atanmalarmda lisans/onlisans egitirnine ba~ladl.k:lan puan tfutinden ALES'ten en az 70 puan
almalarrnrn uygun olduguna karar verildi.


