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NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ 

KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMA 

ESASLARI 

 

 

Amaç ve Kapsam  

MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esasları’nın amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim 

üyeliği kadrolarına yapılan başvurulara ilişkin ön değerlendirme usul ve esasları belirlemek ve 

bu amaca yönelik işlemleri kapsar. 

 

Akademik Değerlendirme Kurul ve Ön Değerlendirme 

MADDE 2- (1) Akademik Değerlendirme Kurulu (ADEK), Rektör veya ilgili Rektör 

Yardımcısı dâhil toplam en az 9 (dokuz) profesörden oluşur. Kurul üyeleri, akademik birim ve 

alan çeşitliliği dikkate alınarak Rektörün önerisi üzerine 3 yıllığına Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesi Senatosu tarafından seçilir.  

 

(2) ADEK, Rektörün veya ilgili Rektör Yardımcısının çağrısı ile toplanır. 

(3) ADEK, başvuru dosyalarını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi çerçevesinde başvuru, yeniden 

atanma ve yükseltilme kriterlerine nicelik yönünden uygunluğunu ilgili Yönerge’ye göre 

inceleyerek, başvuruları karara bağlar.  

 

(4) ADEK kararları, sadece atanma ve yükseltme başvurularının kabulü veya reddi için bir 

ölçüttür. ADEK’e sunulan başvuru dosyası ilgili kadroya başvuru anlamına gelmez. 

 

Uygulama Esasları  

MADDE 3- (1) Öğretim üyeliği kadrolarına yapılan başvurular ve başvuruların değerlendirmesi 

aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.  

 

a) Öğretim üyeliği kadrolarına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi dışından yapılacak 

başvurularda, ilgili kadronun ilan edilmesi şartı aranır. Kadro ilanı olmadan yapılan başvurular 

ön değerlendirmeye alınmaz. Dışarıdan yapılacak başvurular Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesi Rektörlüğüne yapılır. 

b) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi içerisinden yapılacak başvurular, başvuru yapacak 

kişinin bağlı olduğu birime yapılır.  

c) ADEK’e sunulan başvuru dosyasında adayın asgari başvuru koşullarını sağladıklarını 

gösterir belgeler ve Puanlama Tablosunun bulunması zorunludur. 

ç) Ön değerlendirme sonucunda alınan kararlar Rektörlük Makamına bildirilir.  

d) Ön değerlendirme sonucunda aranılan asgari şartların sağlanmadığı veya eksik belge olduğu 

tespit edilen başvurular ADEK tarafından reddedilir. 

e) Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 20/09/2018 tarihli toplantısında kabul edilen Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri 

Yönergesi uygulamaya konulmadan önce ADEK’e başvurup da atama ve yükseltilme 

kriterlerine uygunluğu tespit edilenler, güncellenen söz konusu Yönerge kapsamında 

değerlendirilmek üzere usulüne uygun olarak akademik yayın dosyalarını yeniden hazırlayarak 

ADEK’e göndermeleri gerekmektedir. 

 



f) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 06.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında istihdam edilen ve edilecek olan Yabancı Uyruklu 

öğretim elemanlarının güncellenen söz konusu Yönerge kapsamında hazırlayacakları bilimsel 

etkinlik ve yayınlarını içeren dosyaları, görev süresi bitiminden en az 3 (üç) ay önce bağlı 

bulundukları birim tarafından Rektörlüğe gönderilir. 

g) Dr. Öğretim Üyelerinin yeniden atanmalarında bilimsel yayın dosyalarını görev süresi bitim 

tarihinden en az 45 (kırkbeş) gün önce Rektörlüğe ulaşacak şekilde bağlı bulundukları birime 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

Yürürlük ve Yürütme  

MADDE 4- (1) Bu Esaslar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer.  

MADDE 5- (1) Bu Esasları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
 


