
 
ÖĞRETİM ÜYESİ (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ), ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

İLE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATAMA İÇİN GEREKLİ 

İNGİLİZCE DİL YETERLİK PUANLARI: 

 
1-     Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) Kadrolarına İlk Kez Yapılacak Atamalarda 

Aranacak İngilizce Dil Ölçütleri : 
  
23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-

Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in  8. maddesi 7. 

fıkrası uyarınca, öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların aşağıdaki şartlardan birini taşıması gereklidir: 
  
a) Anadilinin İngilizce olması. 
b) Lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu ülkede derslerin sadece 

İngilizce verildiği bir programda tamamlamış olması. 
c) İngilizcenin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin 

resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı 

olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş 

olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması. 
ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari 80 puanla başarılı olması. (Çalışılan 

yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir 

yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına 

ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

 
Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuran öğretim üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) adaylarının, ilgili 

dilden en az 90 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardaki eşdeğer puanı almış olmaları istenir. 

İngilizce dışındaki bir yabancı dili öğretmek üzere başvuran öğretim üyesi adaylarının, ilgili dil için gerekli puanın 

dışında, İngilizceden; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 

puan  veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer puan almış olmaları 

istenir. Bu diller için başvuruda bulunan ancak İngilizce sınav sonucu olmayan adaylar için, İngilizce sınavı İzmir 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılır. 
  
2-      Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) Kadrolarına Unvana Yükseltilerek 

Atamalarda Aranacak İngilizce Dil Ölçütleri : 
  
Öğretim üyesi kadrolarında unvana yükseltilerek atamalarda 1. maddede belirtilen ölçütlerden birinin sağlanması 

koşulu aranır. 
                                                                                                                                                                                      
3-    Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarında Yeniden Atamada Aranacak İngilizce Dil Ölçütleri : 
  
İlk atamalarında 1. maddede belirtilen ölçütlerden birini sağlayan doktor öğretim üyesi kadrolarında bulunanların 

yeniden atamalarında (görev süresi uzatmalarında) yabancı dil belgesi istenmez. 
  
4-      Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolara (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi) İlk Kez Yapılacak 

Atamalarda Aranacak İngilizce/Yabancı Dil Ölçütleri : 
  
Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların aşağıdaki şartlardan birini taşıması 

gereklidir : 
  
a) Anadilinin İngilizce olması. 
b) Lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu ülkede derslerin sadece 

İngilizce verildiği bir programda tamamlamış olması. 
c) İngilizcenin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin 

resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı 

olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş 

olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması. 



ç) Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların en az, Tablo 1’de belirtilen puanları 

veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puanı almış olması gerekir. 
  
Tablo 1.   Öğretim üyesi dışındaki kadrolara (öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi) ilk kez yapılacak 

atamalarda aranacak asgari yabancı dil puanları:  
  

KADRO UNVANI YDS PUANI 

Öğretim Görevlisi (Ders Veren)  80 

Öğretim Görevlisi  

(Ders Veren) 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

İngilizce 90 

Diğer Diller                  
90 (İlgili dil) 
65 (İngilizce) 

Genel Kültür Dersleri 

Bölümü 

Türkçe Anlatılan 

Dersler 
65 

Güzel Sanatlar ve 

Spor Alanı 
75 

  Diğer 80 

Uluslararası İlişkiler Ofisi Öğretim Görevlisi  

(Uygulamalı Birim) (İngilizce)  
90 

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 70 

Araştırma Görevlisi 70 

  
Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümüne İngilizce dışındaki bir yabancı dili öğretmek üzere 

başvuran öğretim görevlisi kadrosu adaylarından, Tablo 1’de belirtilen ilgili dil için gerekli puanın dışında, 

İngilizceden; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan  veya 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer puan almış olmaları istenir. Bu diller 

için başvuruda bulunan ancak İngilizce sınav sonucu olmayan adaylar için, İngilizce sınavı İzmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılır. 
  
5-    Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolara (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi) Yeniden Atamalarda 

Aranacak İngilizce/Yabancı Dil Ölçütleri : 
  
İlk atamalarında Madde 4’de belirtilen ölçütlerden birini sağlayan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi 

kadrolarında bulunanların yeniden atamalarında (görev süresi uzatmalarında) yabancı dil belgesi istenmez. 
  
6-     Öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda yabancı dil belgesi sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. 
  
Geçici Madde 1. Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece yabancı dilde verildiği lisans, yüksek lisans veya 

doktora programlarında öğrenimini tamamlamış olması nedeniyle 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğrenimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in yürürlük tarihinden önce İYTE'de görev yapan Doktor 

Öğretim Üyesi kadrosunda bulunan öğretim üyelerinin bu kadroya yeniden atanabilmeleri için 15/10/2017 tarihine 

kadar Madde 1’de belirtilen; 2 yıldan eski olmayan ve ilk atamada istenilen/aranan yabancı dil ölçütünü 

sağladıklarını gösteren belgeyi sunmaları gerekir. 
  
Geçici Madde 2. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara (öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi) yeniden 

atamalarında (görev süresi uzatmalarında,) ilk atamalarında yürürlükte olan yabancı dil ölçütlerini sağlayarak 

atananlardan yabancı dil belgesi istenmez. 
 

Geçici Madde 3. Kadroları Enstitümüzde geçici olarak bulunan öğretim elemanlarının yabancı dil ölçütünü 

sağlayıp sağlamadıklarının kontrolü, kadrolarının ait oldukları üniversite tarafından yapılır. 

 

7- Enstitü Senatosu’nun 21/05/2019 tarih ve 15/5 sayılı kararı yürürlükten kaldırılmıştır.  
  


