I.

ATAMALAR

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMAN VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN
ATANMA VE DEĞERLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN İLKELER
GÖREV TANIMI
Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda görev yapan Okutman ve Öğretim Görevlileri, 2547 Sayılı Yasa
ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen görev tarifi ve yükümlülükler uyarınca derslerini başarıyla
yürütmenin yanı sıra aşağıdaki görevleri zamanında, eksiksiz ve öncelikle yerine getirmekle
yükümlüdürler:


Dersin gerektirdiği ek öğretim materyalini hazırlamak,



Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemleri geliştirmek ve
uygulamak,



Sınav hazırlamak ve değerlendirmek,



Öğrencilerin başarı durumunu değerlendirmek (sınav, portfolio — ödev ve projeler —,
sınıf içi çalışmaları, derslere devam, vb.), kayıtlarını tutmak ve ilgili yönetime sunmak,



Yabancı dil eğitimi ile ilgili araştırmalarda bulunmak ve kendisini geliştirmek,
yenilemek,



Hizmet içi eğitim seminerleri... vb. ve Bölüm toplantılarına katılmak,



Görevin gerektirdiği akademik ve idari uygulamaları zamanında ve eksiksiz yerine
getirmek,



Öğrencilerine ders saatleri dışında yardımcı olacağı ofis saatlerini saptamak ve
uygulamak,



Akademik ve idari konularda yönetimce verilen diğer görevleri yerine getirmek.

OKUTMAN OLARAK ATANMA İŞLEMLERİ
Açık olan kadrolar Bölüm Başkanı’nın önerisi ve Müdür’ün onayı ile YÖK internet sitesinde
duyurulur. İlgilenen adaylar, (i) müracaat formu ve ekinde (ii) üniversite lisans derecesi aldığını
gösteren diploma ya da çıkış belgesi, (ii) niyet mektubu ve (iii) referans mektupları/referans
verebilecek kişilerin adları ile Yüksek Okul Müdürlüğü’ne başvururlar.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 31.07.2008 tarihinde çıkartılmış olan “Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca ODTÜ
Yabancı Diller Yüksek Okulunda görev almak isteyen okutman adayları için uygulanacak
kurallar aşağıda belirtilmiştir:

1.

Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına Başvurma Şartları
Söz konusu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda
a) 657 sayılı Kanunun 48inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES'den en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az 90 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir
puan almış olmak,
şartları aranır. Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve
değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2.

Ön değerlendirme
Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı,
ALES puanının % 40’ını ve yabancı dil puanının % 60’ını dikkate alarak belirler ve kurumun
web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on
katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.

3.

Giriş sınavları
Giriş sınavları oluşturulacak jüri tarafından sözlü olarak yapılır. Sınavda adayın mesleki ifade
ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneği değerlendirilir.

4.

Değerlendirme
Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30'unu, lisans mezuniyet notunun %10'unu,
yabancı dil puanının %30'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu hesaplayarak ilan edilen kadro
sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.
Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavda başarısız sayılır.

5.

Sınavlarda başarılı olanların atanması
Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro
sayısı kadar yedek aday da ilan edilir.
Adayla ilgili Yüksek Okul Yönetim Kurulu Raporu, Yüksek Okul Müdürü’nün görüşü ve Jüri
Raporu ile birlikte Rektörlüğe sunulur. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır. Yeniden
atama bir yıl sürelidir.

İlgili yönetmelik için tıklayınız:
e-Mevzuat

Başarılı adaylar en az 10 gün süren bir hizmet öncesi eğitim programına devam ederler.
Okutmanlar, göreve başladıktan sonra, ilk yıl içinde Bölüm Kurullarınca uygun görülen hizmet içi
eğitim programlarına katılmak zorundadırlar.

