
  

 

                       

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI 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 

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 

Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma 

görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 

yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik 

eğitimi öğrencisi olmak. 

Yazılı sınav yapılır. İlana ilk başvuru tarihi 

itibarıyla 35 yaşını 

doldurmamış olmak 

ARAŞTIRMA  

GÖREVLİSİ 

(ÖNCELİKLİ 

ALIMLAR) 

İlan edilen 

bölüm/anabilim 

dalı/program hangi 

alandan öğrenci alıyorsa 

o alandaki en az 70 ALES 

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 

Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma 

görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 

yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik 

eğitimi öğrencisi olmak. 

Sözlü sınav yapılır İlana ilk başvuru tarihi 

itibarıyla 35 yaşını 

doldurmamış olmak 

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 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 

(Eğitim dili yabancı dilse en az 80 puan) 

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak. 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) 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 

uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az 

tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya 

da lisans mezunu olup belgelendirmek 

kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe. 

Yazılı sınav yapılır.  

(Eğitim dili 

yabancı  

dilse sözlü sınav, 

ilave Senato Kararı 

ile istenirse yazılı 

sınav) 

Yaş sınırı yoktur. 

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. 

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak. Sözlü sınav yapılır. Yaş sınırı yoktur. 

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 

 

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak. Yazılı sınav yapılır. Yaş sınırı yoktur. 

 



  

 

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) 

En az 

70 

En az 

80 

%40 %60 - %30 %30 %10 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)  

 


