
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA ÇIKILACAK İLANLARDA ARANAN KRİTERLER 

 

UNVAN YAŞ ALES YABANCI DİL TECRÜBE VE MEZUNİYET ŞARTI MUAFİYET ÖN DEĞERLENDİRME GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME 
DEĞERLENDİRME 

SONUCU 

ARAŞTIRMA  

GÖREVLİSİ 

Sınavın 

yapıldığı 

yılın ocak 

ayının 

birinci günü 

itibariyle 35 

(otuz beş) 

yaşını 

doldurmamış 

olmak. 

70  

 (açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle 

geçerlidir)  
 

İlan edilen bölüm/ anabilim dalı/ program 

hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki 

ALES puanı, 
 

Eğitim Bilimleri Bölümünde yer alan 

anabilim dallarına (Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık hariç) başvurularda adayın 

lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki 

ALES puanı, 
 

Özel yetenekle öğrenci alan programlar ve 

yabancı dil puanı ile öğrenci alan 

programlardan mezun olanlar herhangi bir 

ALES puanını, 
 

Alan türü değişen lisans programlarından 

mezun olanlar; lisans öğrenimine başladıkları 

alandaki veya mezun oldukları programın ilan 

tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES 

puanını. 

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 

Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik 

eğitimi öğrencisi olmak. 

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, 

eczacılıkta ve veteriner hekimlikte 

uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini 

tamamlamış olanlarda, 
 

Yükseköğretim kurumlarında öğretim 

elemanı kadrolarında çalışmış veya 

çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı 

aranmaz.  
 

Merkezi sınav muafiyetinden 

yararlanmayı talep edenlerin ön 

değerlendirme ve nihai değerlendirme 

aşamalarında ALES puanı 70 olarak 

kabul edilir. 

ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının 

%40’ını 
 

(İlan edilen kadro sayısının 10 katına kadar aday 

giriş sınavına alınır, son sırada aynı puana sahip 

birden fazla aday varsa tamamı sınava çağırılır.) 

Yazılı sınav yapılır.  

 Öncelikli Alan 

Araştırma Görevlileri 

İçin Sadece Sözlü 

Yapılır. 

ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun 

%30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş 

sınavı notunun %30’unu 

DEĞERLENDİRME 

PUANI 65 PUANIN 

ALTINDA OLANLAR 

SINAVLARDA 

BAŞARISIZ SAYILIR. 

                                                     

BAŞARILI OLAN 

ADAYLAR, BAŞARI 

PUANLARI ESAS 

ALINARAK İLAN 

EDİLİR. 

İLAN EDİLEN KADRO 

SAYISI KADAR YEDEK 

ADAYDA İLAN EDİLİR. 

 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(DERS VEREN/ 

UYGULAMALI 

BİRİM) 

(Lisans Düzeyinde  

Eğitim Verilen 

Birimler ve 

Rektörlüğe Bağlı 

Birimler) 

Yaş sınırı 

yoktur. 

70  

(açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl 

süreyle geçerlidir) 
 

Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda 

ise o alandaki ALES puan türünü ya da 

ilan edilen bölüm/anabilim dalı/ 
program hangi alandan öğrenci alıyorsa 

o alandaki puanını tercihine göre,  

 
Özel yetenekle öğrenci alan programlar 

ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan 

programlardan mezun olanlar herhangi 
bir ALES puanını, 

 

Alan türü değişen lisans 
programlarından mezun olanlar; lisans 

öğrenimine başladıkları alandaki veya 

mezun oldukları programın ilan 
tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES 

puanını. 

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     

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans 

ve yüksek lisans derecesini birlikte veren 

programlardan mezun olmak. 

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, 

eczacılıkta ve veteriner hekimlikte 

uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini 

tamamlamış olanlarda, 
 

Yükseköğretim kurumlarında öğretim 

elemanı kadrolarında çalışmış veya 

çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı 

aranmaz.  
 

Merkezi sınav muafiyetinden 

yararlanmayı talep edenlerin ön 

değerlendirme ve nihai değerlendirme 

aşamalarında ALES puanı 70 olarak 

kabul edilir. 

ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının 

%40’ını 
 

(İlan edilen kadro sayısının 10 katına kadar aday 

giriş sınavına alınır, son sırada aynı puana sahip 

birden fazla aday varsa tamamı sınava çağırılır.) 

Yazılı sınav yapılır. 

ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun  

%30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş 

sınavı notunun %30’unu 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(DERS VEREN/ 

UYGULAMALI 

BİRİM) 

(Ön Lisans 

Düzeyinde  

Eğitim Verilen 

Birimler) 

Yaş sınırı 

yoktur. 

Yabancı dil şartı yoktur.                                  
En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans 

ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar-

dan mezun olmak. 
 

Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının başvuruları;  
14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans 

programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce 

tezsiz yüksek lisans programlarından mezun 

olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli 

yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim 

görevlisi kadrolarına başvurularında, bu 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü 

fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans 

mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre 

ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama 

süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans 

programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde 

alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını 

tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz. 
 

MYO Uzmanlık alanlarına yapılan başvurular; 

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak ya da lisans 

mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 

2 (iki) yıl tecrübeli olmak. 

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 (tecrübesinin 

ilana çıkılan uzmanlık alanı ile ilgili olması 

kaydıyla), 
 

Yükseköğretim kurumlarında öğretim 

elemanı kadrolarında çalışmış veya 

çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı 

aranmaz. 
 

Merkezi sınav muafiyetinden 

yararlanmayı talep edenlerin ön 

değerlendirme ve nihai değerlendirme 

aşamalarında ALES puanı 70 olarak 

kabul edilir. 
 

Meslek Yüksekokullarının,  Yönetmeliğin 

6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları 

haricindeki öğretim elemanı kadrolarına 

yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 

aranmaz. 

ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet 

notunun  %30’unu 
 

(İlan edilen kadro sayısının 10 katına kadar aday 

giriş sınavına alınır, son sırada aynı puana sahip 

birden fazla aday varsa tamamı sınava çağırılır.) 

Yazılı sınav yapılır. 

ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun 

%30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(DERS VEREN/ 

UYGULAMALI 

BİRİM)   

(Yabancı Dil) 

Yaş sınırı 

yoktur. 

Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan 

programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına 

yapılacak atamalarda atama yapılacak 

programın eğitim dilinde, 
 

Bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara 

yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 

yabancı dil dersini vermek üzere öğretim 

görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda 

ilgili dilde, 
 

Yükseköğretim Kurumlarının uluslararası 

ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı 

birimlerinde istihdam edilecek öğretim 

görevlisi atamalarında, en az bir dilde, 
 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 

80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puana sahip 

olma şartı aranır. 

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans 

ve yüksek lisans derecesini birlikte veren 

programlardan mezun olmak. 

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 (tecrübesinin 

ilana çıkılan uzmanlık alanı ile ilgili olması 

kaydıyla), 
 

Yükseköğretim kurumlarında öğretim 

elemanı kadrolarında çalışmış veya 

çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı 

aranmaz. 
 

 Merkezi sınav muafiyetinden 

yararlanmayı talep edenlerin ön 

değerlendirme ve nihai değerlendirme 

aşamalarında ALES puanı 70 olarak 

kabul edilir. 

ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının  

%60’ını 
 

(İlan edilen kadro sayısının 10 katına kadar aday 

giriş sınavına alınır, son sırada aynı puana sahip 

birden fazla aday varsa tamamı sınava çağırılır.) 
Sözlü sınav yapılır. 

(Senato Kararı ile 

istenirse sözlü sınav 

sonucu 60 ve üzeri 

puan alanlar için 

yazılı sınav da yapılır. 

Bu durumda sözlü ve 

yazılı sınavın 

aritmetik ortalaması 

alınır.) 

ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun 

%10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş 

sınavı notunun %30’unu 


