ALES PUAN TÜRLERİ/GEÇERLİLİK SÜRESİ

• İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o
alandaki puan türü kullanılmalıdır.
• Alan türü değişen programlardan mezun olanlar, lisans öğrenimine
başladıkları alandaki puan türünü veya mezun oldukları programın ilan
tarihinde öğrenci aldığı alandaki puan türünü tercihlerine göre
kullanabilirler.
• Eğitim Bilimleri Bölümünde yer alan anabilim dallarındaki (Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık hariç) araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda
adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki puan türü kullanılır.
• Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci
alan programlardan mezun olanlar öğretim elemanı kadrolarına
başvurularında herhangi bir puan türünü kullanabilirler.
•Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
ÖZET BİLGİ TABLOSU
YABANCI DİL/EŞDEĞERLİK/GEÇERLİLİK SÜRESİ
ÖĞRENİM SÜRESİ

•YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmak.
•Eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil
sınavlarının puanları, sonuç belgesinin üzerinde bir
geçerlik tarihi belirtilmemiş ise belgede belirtilen
sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile eşdeğerlik
amacı ile kullanılabilir.
•Eşdeğerlikleri kabul edilen yabancı dil sınavları
yapıldığı tarihte belirlenen eşdeğerlikleriyle geçerlilik
süresince değerlendirilir.

Normal öğrenim süresi içinde
bulunmak (Y.Lisans:3 yıl,
Doktora:6 yıl)

MUAFİYETLER

YAŞ

Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının
birinci günü itibarıyla otuz beş
yaşını doldurmamış olmak.

Merkezi Sınav
1. Doktora veya Sanatta Yeterlilik eğitimini
tamamlamış olanlar
2.Yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi
dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış
veya çalışmakta olanların öğretim elemanı
kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı
(ALES) aranmaz

Jüri Belirlenmesi: Yükseköğretim kurumlarında giriş sınavı jürisi; fakültelerde dekanın, konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği, biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı,
yabancı diller yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olmak üzere en az sekiz öğretim üyesi arasından ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden birinin ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa
bölüm başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olması ve seçilecek üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır.
Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler.

Ön Değerlendirme: Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı aşağıdaki kriterlere göre belirler
ALES(*)

YABANCI DİL

LİSANS NOT

60%

40%

…

ÖN DEĞERLENDİRME
(*) Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

GİRİŞ SINAVLARI
Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; adayların ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı olarak yapılır.
Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar.Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

ALES
30%

Nihai Değerlendirme

YABANCI DİL

LİSANS NOT

GİRİŞ SINAVI

10%

30%

30%

Nihai Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.

Sınavlarda başarılı olanların atanması: Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

