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25.08.2021 tarihli ve 30548 sayIiI yazlsl

gorU~UldU.

Degerlendirmeler sonucunda;

18.05.2021 tarihli Resmi Gazete ile "YUksekogretim Kurumlannda Yabanci Dil Ogretimi Ve
Yabancl Dille Ogretim Yaptlmasmda Uyulacak Esaslara ili~kin Yonetmelik"te yaptlan
degi~ikler i~lenerek gUncelienen "Ogretim Uyesi (Profesor, Do<;:ent, Doktor Ogretim Uyesi),
Ogretim Gorevlisi ile Ar~tlrma Gorevlisi Kadrolanna B~vuru Ve Atama i<;:in Gerekli
ingilizce Dil Yeterlik Puanlan" nm ~agldaki ~ekliyle uygun olduguna oy birligi ile karar
verildi.

OGRETiM UYEsi (PROFESOR, DOCENT, DOKTOR OGRETiM UYESi),
OGRETiM GOREVLiSi iLE ARA~TIRMA GOREVLiSi KADROLARINA
BA~VURU VE ATAMA iCiN GEREKLi iNGiLiZCE DiL YETERLiK PUANLARI:

Madde 1- Ogretim Uyesi (Profesor, Do~ent, Doktor Ogretim Uyesi) Kadrolarma ilk
Kez Yapdacak Atamalarda Aranacak ingilizce Dil Ol~iitleri :
23/03/2016 tarih ve 29662 sayIiI Resmi Gazetede yaymlanan "YUksekogretim Kurumlannda
Yabanci Dil Egitim-Ogretimi ve Yabanci Dille Egitim-Ogretim YapIimasmda Uyulacak
Esaslara ili~kin Yonetmelik"in 8. maddesi 7. flkrasl uyannca, ogretim Uyesi kadrosuna
ba~vuracak adaylarm a~agldaki ~artlardan birini t~lmasl gereklidir:
a) Anadilinin ingilizce olmasl.
b) Lisans veya doktora ogreniminin tamamml ingilizcenin anadil oIarak konu~uldugu Ulkede
derslerin sadece ingilizce verildigi bir programda tamamlaml~ olmasl.
c) ingilizcenin resmi dil olarak kabul edildigi bir Ulkedeki, YUksekogretim Kurulu tarafmdan
tam nan ve Ulkenin resmi dilinde egitim veren yUksekogretim kurumlarmm birinde toplamda en
az bir yIi (iki yanYII) ogretim elemam olarak <;:ah~ml~ ve ders vermi~ olmasl, bu durumu ilgili
yUksekogretim kurumundan resmi olarak belgelendirmi~ olmasl ve ilgili yUksekogretim
kurumundan aynlmasmm Uzerinden en fazla iki yll ge<;:mi~ olmasl.

y) Yilksekogretim Kurulu tarafmdan kabul edilen merkezi yabancl dil smavlan ile e~degerligi
kabul edilen uluslararasl yabancl dil smavlanndan ytiz tam puan ilzerinden asgari 85 puanla
ba~anh olmasl. (<;ah~Iian ytiksekogretim kurumundan aynlan ve iki yIidan fazla ogretim
elemanhgma ara verenlerin ba~ka bir yilksekogretim kurumuna ogretim elemam olarak
geyi~inde de soz konusu merkezi yabanci dil smav puanlanna ili~kin belgeleri ilgili merkezi
smavm geyerlilik stiresine gore yeniden ibraz etmeleri gerekir.)
YabanCI Diller Ytiksekokuluna ba~vuran ogretim ilyesi (profesor, dOyent, doktor ogretim ilyesi)
adaylarmm, ilgili dilden en az 90 veya Yilksekogretim Kurulu tarafmdan belirlenen
smavlardaki e~deger puam alml~ olmalan istenir. ingilizce dl~mdaki bir yabancl dili ogretmek
tizere ba~vuran ogretim ilyesi adaylanmn, ilgili dil iyin gerekli puamn dl~mda,
ingilizceden; Yilksekogretim Kurulu tarafmdan kabul edilen merkezi yabanci dil smavmdan en
az 65 puan veya e~degerligi kabul edilen uluslararasl yabancl dil smavlarmm birinden e~deger
puan alml~ olmalarl istenir. Bu diller iyin ba~vuruda bulunan ancak ingilizce smav sonucu
olmayan adaylar iyin, ingilizce smavi izmir Ytiksek Teknoloji Enstittisil tarafmdan yaplhr.

Madde 2Ogretim Uyesi (Profesor, Do~ent, Doktor Ogretim Uyesi) Kadrolarma
Unvana Yiikseltilerek Atamalarda Aranacak ingilizce Dil Ol~iitleri :
Ogretim ilyesi kadrolannda unvana ytikseltilerek atamalarda 1. maddede belirtilen olytitlerden
birinin saglanmasl ko~ulu aramr.

Madde 3- Doktor Ogretim Uyesi Kadrolarmda Yeniden Atamada Aranacak ingilizce
Dil Ol~iitleri :
Doktor ogretim tiyesi kadrolannda bulunanlann yeniden atamalannda (gorev silresi
uzatmalannda) yabanci dil belgesi istenmez.

Madde 4Ogretim Uyesi DI~mdaki Kadrolara (Ogretim Gorevlisi ve Ara~hrma
Gorevlisi) ilk Kez YapJlacak Atamalarda Aranacak ingilizcelYabancl Dil Ol~iitleri :
Ogretim gorevlisi ve ara~tIrma gorevlisi kadrosuna ba~vuracak adaylarm a~agldaki ~artlardan
birini ta$lmaSl gereklidir :
a) Anadilinin ingilizce olmasl.
b) Lisans veya doktora ogreniminin tamamml ingilizcenin anadil olarak konu$uldugu tilkede
derslerin sadece ingilizce verildigi bir programda tamamlaml~ olmasl.
c) ingilizcenin resmi dil olarak kabul edildigi bir tilkedeki, Ytiksekogretim Kurulu tarafmdan
tanman ve tilkenin resmi dilinde egitim veren yilksekogretim kurumlarmm birinde toplamda en
az bir yIi (iki yanYll) ogretim elemanl olarak yah~ml~ ve ders vermi~ olmasl, bu durumu ilgili
ytiksekogretim kurumundan resmi olarak belgelendirmi~ olmasl ve ilgili ytiksekogretim
kurumundan aynlmasmm ilzerinden en fazla iki yIi geymi~ olmasl.
9) Ogretim gorevlisi veya ar~tlrma gorevlisi kadrolanna ba~vuracak adaylann en az, Tablo
1'de belirtilen puanlan veya Yilksekogretim Kurulu tarafmdan kabul edilen merkezi yabanci
dil smavlan ile e~degerligi kabul edilen uluslararasl yabanci dil smavlanndan e~deger puam
alml$ olmasl gerekir.

Tablo 1. Ogretim uyesi dl~mdaki kadrolara (ogretim
yapIlacak atamalarda aranacak
yabancl dil puanlan:

ve

ara~tlITna

gorevlisi) ilk kez

m Gorevlisi (Ders Veren)
Yabanci Diller
Yiiksekokulu
Ggretim Gorevlisi
Veren)

6S

Diger

90
70
70

tim Gorevlisi (Uygulamah Sirim)

YUksekokulu
Diller
ingilizce dl~mdaki bir yabancl dili
ogretim gorevlisi kadrosu adaylarmdan, Tablo l' de belirtilen ilgili dil
iyin gerekli puamn dl~mda, ingilizceden; YUksekogretim Kurulu tarafmdan kabul edilen
merkezi yabanci dil smavmdan en az
puan
kabul edilen uluslararasl
yabancl dil smavlanmn birinden e~deger
alml~ olmalan
Bu
iyin ba~vuruda
bulunan
smav sonucu olmayan adaylar iyin, ingilizce smavi izmir
Teknoloji EnstittisU tarafmdan yaplhr.
YabanCl

ba~vuran

Madde 5- Ogretim
DI~lDdaki Kadrolara (Ogretim Gorevlisi ve Ara~hrma
Gorevlisi) Yeniden Atamalarda Aranacak ingilizceNabanci Dil Ol~titleri :
Ogretim
ve ara~tlrma gorevlisi kadrolannda bulunanlann yeniden atamalannda
uzatmalannda) yabanci dil
istenmez.
Madde 6Uyesi kadrolanna yapIlacak atamalarda yabanci dil
geyerlilik sUresi 5 yIldlr.
Madde

Senatosu'nun 17112/2019 tarih ve 3511

sonuylannm

saYlh kararl yUrUrlukten

kaldmlml~tlr.
Ge~ici

Madde 1. Kadrolan EnstitUmUzde
dil olyUtUnU
tarafmdan yaplhr.

bulunan ogretim elemanlannm yabanci
kadrolannm ait olduklan Universite

Ge~ici Madde 2. Yabancl dille egitim veren yilksekogretim kurumlannda gorev yapmakta
olup ogretim tiyesi kadrolarma atanma talebinde bulunan ogretim elemanlan i9in 1. madde,
2021-2022 Bahar YanyIil b~langlcma kadar "Ytiksekogretim Kurumlannda Yabancl Oil

Egitim-Ogretimi ve Yabancl Dille Egitim-Ogretim Yapilmasmda Uyulacak Esaslara ili~kin
Yonetmelik"in 8. maddesinin 7. flkrasmm (9) bendinin, 18.05.2021 tarih ve 31485 saYlh Resmi
Gazete'de yaYlmlanarak ytirtirltige giren degi~iklikten onceki hali ile uygulamr.
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