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• Atama yapılacak programın Lisans/Ön Lisans eğitiminde hangi alanda  

öğrenci alıyorsa o alanda ALES den en az 70 puan almış olmalı. YÖK 

02.12.2008

• Alan türü değişen programlarda öğrenci eğitime başladığındaki puan 

türüne göre ALES puanı aranmalıdır. YÖK 07.09.2011

• Eğitim Bilimleri Bölümüne alınacaklarda lisans mezuniyet alanından (ALES) 

70 puan aranmalıdır. YÖK 30.07.2010

• Belge sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

•YDS'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan  bu puan muadili bir 

puan almış olmak.

•ÖSYM tarafından eşdeğerlikleri kabul edilen yabancı dil 

sınavları yapıldığı tarihte belirlenen eşdeğerlikleriyle 

geçerlilik süresince değerlendirilir.

Y.Lisans ve doktora öğrencisinin 

normal öğrenim süresi içinde 

olmak (Y.Lisans:3, Doktora:6)

İlana ilk başvuru 

tarihi itibariyle 

35 yaşını 

doldurmamış 

olmak

Lisans düzeyinde eğitim yapan 

birimlerde: en az Y.Lisans 

Mezunu olmak veya lisans 

mezunu olup alanında 5 (beş) yıl 

tecrübeli olmak

G. Sanatlar Fakülteleri, 

G.Sanatlar bölümü, 

Konservatuar ile Ön Lisans 

düzeyinde Eğitim yapan 

birimlerde: en az lisans mezunu 

olmak ve alanında 2 (iki) yıl 

tecrübeli olmak

•YDS'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği  kabul edilen bir sınavdan  bu puan muadili 

bir puan almış olmak.

• Yabancı dil okutmanı başvurularında YDS den en az 80 

puan.

• Yabancı Diller Yüksek Okuluna alınacak okutman ve 

öğretim görevlileri için YDS  den en az 90 puan almış 

olması gerekmektedir. YTÜ Senato 2010/08 Madde: 09

• YDS'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği  kabul edilen bir sınavdan  bu puan muadili 

bir puan almış olmak.

•ÖSYM tarafından eşdeğerlikleri kabul edilen yabancı dil 

sınavları yapıldığı tarihte belirlenen eşdeğerlikleriyle 

geçerlilik süresince değerlendirilir.

• Yabancı Diller Yüksek Okuluna alınacak okutman ve 

öğretim görevlileri için YDS den en az 90 puan almış 

olması gerekmektedir. YTÜ Senato 2010/08 Madde: 09

…

• Lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puanı olmalıdır. YÖK 

02.12.2008  

• Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların 

öğretim elemanı kadrolarına başvurularında Ales ten hangi puan türünde en 

az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünün dikkate alınması  gerekmektedir. YÖK 

02.12.2008

• Eğitim Bilimleri Bölümüne alınacaklarda lisans mezuniyet alanından (ALES) 

70 puan aranmalıdır. YÖK 30.07.2010

•  Belge sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

• Lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puanı olmalıdır. YÖK 

02.12.2008  

• Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların 

öğretim elemanı kadrolarına başvurularında Ales ten hangi puan türünde en 

az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünün dikkate alınması  gerekmektedir. YÖK 

02.12.2008

• Eğitim Bilimleri Bölümüne alınacaklarda lisans mezuniyet alanından (ALES) 

70 puan aranmalıdır. YÖK 30.07.2010

•  Belge sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

Merkezi Sınav   

1. Doktorasını tamalamış olanlar 

(puanları 70 kabul edilir)  

2. Meslek Yüksekokullarının 

Yüksek öğretim tarafından 

belirlenen uzmanlık alanlarına 

atanacak Öğretim Görevlileri 

3.Yükseköğretim kurumlarında 

bu kadro unvanlarında 

çalışmakta olanlar ile 

yükseköğretim kurumlarından 

ayrılan öğretim elemanlarının 

çalışmakta oldukları 

yükseköğretim kurumlarında 

veya başka yükseköğretim 

kurumlarında öğretim elemanı 

kadrolarına başvurularında,

merkezi sınav şartı aranmaz. 

Yabancı Dil 

1.Öğretim Üyesi Yetiştirme 

Programı kapsamında, Yüksek 

Öğretim Yürütme Kurulu kararı 

ile belirlenen araştırma görevlisi 

kadrolarına yapılacak 

başvurularda,

2. Meslek Yüksekokullarının 

Yabancı Dil Okutmanları hariç  

öğretim elemanı kadrolarına 

başvurularında 

yabancı dil şartı aranmaz.        
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N Yabancı dil okutmanları hariç 

Lisans düzeyinde eğitim yapan 

birimlerde en az  Yüksek lisans 

mezunu olmak

…

Ö
Ğ

R
ET

İM
 G

Ö
R

EV
Lİ

Sİ



U
ZM

A
N

, Ç
EV

İR
İC

İ v
e

 E
.Ö

.P
. • Lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puanı olmalıdır. YÖK 

02.12.2008  

• Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların 

öğretim elemanı kadrolarına başvurularında Ales ten hangi puan türünde en 

az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünün dikkate alınması  gerekmektedir. YÖK 

02.12.2008

• Eğitim Bilimleri Bölümüne alınacaklarda lisans mezuniyet alanından (ALES) 

70 puan aranmalıdır. YÖK 30.07.2010

•  Belge sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

• YDS'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan  bu puan muadili bir 

puan almış olmak.

•ÖSYM tarafından eşdeğerlikleri kabul edilen yabancı dil 

sınavları yapıldığı tarihte belirlenen eşdeğerlikleriyle 

geçerlilik süresince değerlendirilir

• Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne alınacak Uzman kadrosu 

için; Yabancı Dil şartı 90 (doksan) olarak belirlenmesine 

karar verilmiştir. YTÜ Senato 2011/08 Madde 20

…

ALES YABANCI DİL LİSANS NOT

Lisans Düzeyinde Eğitim Yapan Birimlerde 60% 40% …

Meslek Yüksekokullarında 70% … 30%

UYARILAR:

1. Başvurular eksik olsa da alınmalı, ön değerlendirme ilan edilirken başvurunun iptali sebebiyle açıklanmalıdır. YÖK 26.11.2008

2. Lisans mezuniyet notunun hesaplanılmasında kullanılacak not sistemlerinin 100 lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Yönetmelik Madde 7 

(2)

Jüri Belirlenmesi: Yükseköğretim kurumlarında giriş sınav jürisi; fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından ( biri ilgili anabilim dalı 

başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere) ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asil bir yedek üyeden oluşur. Önerilen üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro ünvanının gerektirdiği görev alanı ile 

ilgili olması esastır.

Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler. 

Giriş Sınavları: Giriş sınavı yönetmelikte belirtilen jüri tarafından ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yazılı olarak yapılır. Ancak yabancı dil okutmanları ve çeviricilerde adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile 

anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü sınav yapılır. Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar.Raportör olarak belirlenen üye,sınavların soru  ve cevaplarını tutanak altına 

alır.Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında alanlar değerlendirme aşamasına geçemezler.

Ön Değerlendirme: Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı aşağıdaki kriterlere göre belirler 
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ALES YABANCI DİL LİSANS NOT GİRİŞ SINAVI

Lisans Düzeyinde Eğitim Yapan Birimlerde 30% 10% 30% 30%

Meslek Yüksekokullarında 35% … 30% 35%

60% 15% 25% …

Değerlendirme:

Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.

Sınavlarda başarılı olanların atanması: Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.
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DEĞERLENDİRME ÖYP


