
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

A-İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

İLAN NO BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ 
PROGRAM UNVAN KADRO 

ADEDİ 
KADRO 

DERECESİ ALES YABANCI 
DİL 

ALES PUAN 
TÜRÜ ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ 

2022.02.22 

Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 
Özel Güvenlik ve Koruma Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders Verecek) 
1 5 70 - Eşit 

Ağırlık/Sayısal 

Sosyoloji, Psikoloji veya İstatistik 
Bölümlerinin birinden lisans mezunu 
olup, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm 
Anabilim Dalında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. Güvenlik danışmanlığı 
sertifikasına sahip olmak. 

Gülşehir Sosyal 
Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 
Müdürlüğü 

 
B-SINAV TAKVİMİ  
İlanımız Resmi Gazete’de 31/12/2022 tarihinde yayımlanmış olup başvuru ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir. 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 02.01.2023 
Son Başvuru Tarihi : 20.01.2023 (Cuma günü mesai bitimine kadar) 
Ön Değerlendirme Sonuç İlan 
Tarihi : 26.01.2023 

Giriş Sınavı Tarihi : 01.02.2023 
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan 
Tarihi : 07.02.2023 (Sonuçlar başvuru yapılan birimlerin internet adreslerinde yayımlanacaktır.) 

 
C-BAŞVURU VE SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI BİRİMLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

BİRİM ADRES TELEFON 
NUMARASI SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET ADRESİ 

Gülşehir Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 
Karavezir Mahallesi Kızılırmak Cad. Huzur Sokak No: 10 / 50900 
Gülşehir / NEVŞEHİR 

(0384) 411 35 30 https://gulsehirmyo.nevsehir.edu.tr/tr 
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 Ç-GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgelerinde muafiyet durumlarını 
belgelendirmeleri halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.  

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 
100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim 
kurumlarının senatoları karar verir. 

4- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte 
veren programlardan mezun olmak şartı aranır. 

D-MUAFİYET  
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek 

yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7 nci maddesinin 
dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında 
çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz. 

2- Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim 
elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

E-İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR 
1- Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Dilekçe. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler adresinden ulaşabilirsiniz.) 
2. Başvuru formu. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler adresinden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka 

belirtilecektir.) 
3. Özgeçmiş. 
4. Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.) 
5. Diploması veya geçici mezuniyet belgesi ( e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde 

kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır .) Yabancı 
yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir. 

31.12.2022 “CUMARTESİ” YALÇIN 
16507 
“EBYS ” 

“ÇEŞİTLİ İlanlar” 
2 



6. Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul 
edilecektir.) Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi 
takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır. 

7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf 
8. Geçerliliği bulunan ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti) 
9. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Meslek 

Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir) 
10. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınan belge ile başvuru yapılabilecektir.) 
11. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir.) 
12. İlanda yer alan özel şartlara göre gerekli ise öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen kanıtlayıcı belgeleri (sertifika vb.) 

başvurularına eklemeleri zorunludur. 
Önemli Notlar: 
1-  Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile 

yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile 
internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden 
Üniversitemiz sorumlu olmayıp başvuran sorumludur. 

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. 
3- Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm 

duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
5- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit 

edilmesi halinde ataması yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 
6- Yurt dışından alınan diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara 

eklenmesi gerekmektedir. 
7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
    16507/1-1 
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