
  

                       

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINDA ARANAN KRİTERLER 

UNVAN ALES  YABANCI DİL TECRÜBE, MEZUNİYET VEYA EĞİTİM 

ŞARTI 

YAZILI VE  

SÖZLÜ SINAV 

YAŞ 

ARAŞTIRMA  

GÖREVLİSİ 

→İlan edilen bölüm/anabilim 

dalı/program hangi alandan 

öğrenci alıyorsa o alandaki en az 70 

ALES puan. 

→ Eğitim Bilimleri Bölümünde yer 

alan anabilim dallarına (Rehberlik 

ve Psikolojik Danışmanlık hariç) 

başvurularda adayın lisans 

mezuniyeti hangi alanda ise o 

alandaki en az 70 ALES puan. 

→Özel yetenekle öğrenci alan 

programlar ve yabancı dil puanı ile 

öğrenci alan programlardan mezun 

olanların herhangi bir puan 

türünden en az 70 ALES puan. 

→Alan türü değişen lisans 

programlarından mezun olanlar; 

lisans öğrenimine başladıkları 

alandaki veya mezun oldukları 

programın ilan tarihinde öğrenci 

aldığı alandaki en az 70 ALES puan. 

 

→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. 

→Devlet yükseköğretim kurumlarının 

araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda 

tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak. 

→ Tecrübe şartı koyulamaz. 

→Yazılı sınav yapılır. →Yaş şartı 

kaldırılmıştır. 

(Bknz:03 Ekim 

2019 tarihli Resmi 

Gazete) 

ARAŞTIRMA  

GÖREVLİSİ 

(ÖNCELİKLİ 

ALIMLAR) 

→İlan edilen bölüm/anabilim 

dalı/program hangi alandan 

öğrenci alıyorsa o alandaki en az 70 

ALES puan. 

→ Eğitim Bilimleri Bölümünde yer 

alan anabilim dallarına (Rehberlik 

ve Psikolojik Danışmanlık hariç) 

başvurularda adayın lisans 

mezuniyeti hangi alanda ise o 

alandaki en az 70 ALES puan. 

→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. 

→Devlet yükseköğretim kurumlarının 

araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda 

tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak. 

 → Tecrübe şartı koyulamaz. 

→Sözlü sınav yapılır →Yaş şartı 

kaldırılmıştır. 

(Bknz:03 Ekim 

2019 tarihli Resmi 

Gazete) 
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→Özel yetenekle öğrenci alan 

programlar ve yabancı dil puanı ile 

öğrenci alan programlardan mezun 

olanların herhangi bir puan 

türünden en az 70 ALES puan. 

→Alan türü değişen lisans 

programlarından mezun olanlar; 

lisans öğrenimine başladıkları 

alandaki veya mezun oldukları 

programın ilan tarihinde öğrenci 

aldığı alandaki en az 70 ALES puan. 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(LİSANS 

DÜZEYİNDE 

EĞİTİM VEREN 

BİRİMLER) 

 

→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 en 

az ALES 70 puanı. 

 

→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. 

(Eğitim dili yabancı dilse en az 80 puan) 

→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. 

→Alanında tecrübe sahibi olmak şartının, 

hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait 

olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak 

şekilde belirtilebilir.  

 

→Yazılı sınav yapılır.  

(Eğitim dili yabancı  

dilse sözlü sınav, 

ilave Senato Kararı 

ile istenirse yazılı 

sınav) 

→Yaş sınırı yoktur. 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(ÖN LİSANS 

DÜZEYİNDE  

EĞİTİM VERİLEN 

YERLER) 

→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  

→Yabancı dil şartı yoktur.  

(Eğitim dili yabancı dilse en az 80 puan) 

→Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına 

başvuracak adaylarda en az tezli yüksek 

lisans derecesine sahip olmak ya da lisans 

mezunu olup belgelendirmek kaydıyla 

alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak 

şartı aranır. 

 

 

→Yazılı sınav yapılır.  

(Eğitim dili yabancı  

dilse sözlü sınav, 

ilave Senato Kararı 

ile istenirse yazılı 

sınav) 

→Yaş sınırı yoktur. 



  

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARININ 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA 

BAŞVURU HAKKI 

→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. 

(Bknz:03 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete) 

→Alanında tecrübe sahibi olmak şartının, 

hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait 

olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak 

şekilde belirtilebilir.  

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(ZORUNLU 

YABANCI DİL 

DERSİ) 

 

→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 en 

az 70 puan  

→İlgili 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 olmak. 

→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. 

→Alanında tecrübe sahibi olmak şartının, 

hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait 

olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak 

şekilde belirtilebilir.  

→Sözlü sınav yapılır. →Yaş sınırı yoktur. 
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ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER VE 

YABANCI DİLLE 

UYGULAMALI 

BİRİM) 

 

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 en 

az 70 puan  

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 

80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puan almış 

olmak. 

 

→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. 

→Alanında tecrübe sahibi olmak şartının, 

hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait 

olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak 

şekilde belirtilebilir.  

→Yazılı sınav yapılır. Yaş sınırı yoktur. 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(DİĞER 

UYGULAMALI 

BİRİMLER 

BASIN YAYIN, 

UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA 

MERKEZLERİ VB.) 

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 en 

az 70 puan  

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. 

 

→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. 

→Alanında tecrübe sahibi olmak şartının, 

hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait 

olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak 

şekilde belirtilebilir.  

 

→Yazılı sınav yapılır. Yaş sınırı yoktur. 

 

 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN ALES’TEN MUAF OLDUĞU BELİRLENEN 21 ALAN 

1- Aşçılık                                                                      9- Endüstriyel Cam ve Seramik 17-Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 

2- Atçılık ve Antrenörlüğü                                          10-Geleneksel El Sanatları 18-Seramik, Cam ve Çinicilik 

3- Avcılık ve Yaban Hayatı   11- Halıcılık ve Kilimcilik 19-Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 

4- Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi   12-Kozmetik Teknolojisi 20-Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 

5-Çini Sanatı ve Tasarımı   13- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 21-Sualtı Teknolojisi 

6- Deri Konfeksiyon   14- Oto Boya ve Karoseri 

7-Deri Teknolojisi    15-Otobüs Kaptanlığı 

8-Doğal Yapı Taşları Teknolojisi   16-Özel Güvenlik ve Koruma 

 

 

 

 



  

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARININ 

 BAŞVURU, ÖN DEĞERLENDİRME VE NİHAİ DEĞERLENDİRME AŞAMALARI 

A) BAŞVURU AŞAMASI  B) ÖN DEĞERLENDİRME AŞAMASI (%)  C) NİHAİ DEĞERLENDİRME AŞAMASI (%) 

UNVANLAR ALES 

PUANI 

YABANCI 

DİL PUANI 

 ALES 

PUANININ 

YABANCI DİL 

PUANININ 

LİSANS 

MEZUNİYET 

NOTUNUN 

 ALES 

PUANININ 

YABANCI 

DİL 

PUANININ 

LİSANS 

MEZUNİYET 

NOTUNUN 

SINAV  

ŞEKLİ 

GİRİŞ  

SINAVI 

NOTUNUN 

 

Araştırma Görevlisi 

En az 

70 

En az 

50 

%60 %40 - %30 %10 %30 Yazılı  %30 

Araştırma Görevlisi 

(Öncelikli Alımlar) 

En az 

70 

En az 

50 

%60 %40 - %30 %10 %30 Sözlü %30 

Öğretim Görevlisi 

(Lisans Düzeyinde 

Birimler) 

En az 

70 

En az 

50 

%60 %40 - %30 %10 %30 Yazılı %30 

Öğretim Görevlisi 

(Yabancı Dilde Eğitim-

Öğretim Veren Birimler) 

En az 

70 

En az 

80 

(Programın 

Eğitim 

Dilinde) 

%40 %60 - %30 %30 %10 Sözlü 

+Senato 

Kararı İle 

Yazılı 

%30 

Öğretim Görevlisi 

(Ön Lisans Düzeyinde 

Birimler) 

En az 

70 

Dil Şartı 

Aranmaz 

%70 - %30 %35 - %30 Yazılı %35 

Öğretim Görevlisi 

(Zorunlu Yabancı Dil 

Dersleri) 

En az 

70 

En az 

80 

%40 %60 - %30 %30 %10 Sözlü %30 

Öğretim Görevlisi 

(Uluslararası İlişkiler ve 

Yabancı Dille İlgili 

Uygulamalı Birimler) 

En az 

70 

En az 

80 

%40 %60 - %30 %30 %10 Yazılı %30 

Öğretim Görevlisi 

(Diğer Uygulamalı 

Birimler) 

En az 

70 

En az 

50 

%60 %40 - %30 %10 %30 Yazılı %30 

*Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları 

hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, 

senato kararıyla, yukarıda yazılan ALES ve yabancı dil puan 

barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak 

belirleyebilirler. (Yönetmeliğin 6/2 maddesi) 

*Başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının 

on katına kadar aday sınava çağırılır. 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. 

Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları 

ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen 

internet adresinde ilan edilir.  (Yönetmeliğin 10. 

maddesi) 

* Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme 

aşamasına geçemezler. (Yönetmeliğin 11/3 maddesi) 

*Nihai değerlendirme sonucunda toplam puanı 65’in altında olanlar sınavlarda 

başarısız sayılır. (Yönetmeliğin 12. maddesi) 

*Nihai değerlendirme sonucunda ilan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan 

edilir. (Yönetmeliğin 13. maddesi) 

*Öncelikli alımlar kapsamında yapılan sözlü sınavlarda sınav sonucu 70’in altında 

olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. (Yönetmeliğin 

15. maddesi)  

 


