
UNVAN ASGARĠ ALES ġARTI ASGARĠ YABANCI DĠL ġARTI TECRÜBE VE MEZUNĠYET ġARTI
YAZILI VE 

SÖZLÜ SINAV
YAġ SINIRI

ARAġTIRMA

 GÖREVLĠSĠ

(CARĠ ĠLANLAR)

Atama yapılacak programa hangi alanda 

öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 

puan  (Eğitim bilimleri bölümüne alınacaklarda 

lisans mezuniyet alanında 70 puan)

YDS'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından 

eĢdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan 

muadili bir puan almıĢ olmak.

En az lisans mezunu olmak. Yazılı sınav yapılır

Ġlana ilk baĢvuru tarihi  

itibarıyla 35 yaĢını 

doldurmamıĢ olmak

ARAġTIRMA

 GÖREVLĠSĠ
(ĠHTĠSASLAġTIRILMIġ ÖYP )

Atama yapılacak programa hangi alanda 

öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 

puan  (Eğitim bilimleri bölümüne alınacaklarda 

lisans mezuniyet alanında 70 puan)

YDS'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından 

eĢdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan 

muadili bir puan almıĢ olmak.

En az lisans mezunu olmak. Sözlü sınav yapılır.

Ġlana ilk baĢvuru tarihi  

itibarıyla 35 yaĢını 

doldurmamıĢ olmak

ÖĞRETĠM

 GÖREVLĠSĠ
(LĠSANS-FAKÜLTE DÜZEYĠNDE 

EĞĠTĠM VERĠLEN YERLER)

Lisans öğreniminden mezun olunan

 alanda ALES'ten en az 70 puan

YDS'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından 

eĢdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan 

muadili bir puan almıĢ olmak.

(Eğitim dili yabancı dilse en az 80 puan)

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya 

lisans mezunu olmak ve belgelendirmek 

kaydıyla alanında en az beĢ yıl tecrübeli 

olmak, (Güzel sanatlar v konservatuvarlar 

hariç)

Yazılı sınav yapılır.

(Eğitim dili yabancı

dilse sözlü ve/veya 

yazılı sınav)

YaĢ sınırı yoktur.

ÖĞRETĠM

 GÖREVLĠSĠ
(ÖN LĠSANS-MYO DÜZEYĠNDE

EĞĠTĠM VERĠLEN YERLER)

Lisans öğreniminden mezun olunan

 alanda ALES'ten en az 70 puan

Yabancı dil Ģartı yoktur.

(Eğitim dili yabancı dilse en az 80 puan)

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya 

lisans mezunu olmak ve belgelendirmek 

kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

Yazılı sınav yapılır.

(Eğitim dili yabancı

dilse sözlü ve/veya 

yazılı sınav)

YaĢ sınırı yoktur.

OKUTMAN
(YABANCI DĠL)

Hangi puan türünden en az 70 puanı 

sağlıyorsa

 Ġlan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 80 puan veya eĢdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip 

olmak.

En az Lisans mezunu olmak. Sözlü sınav yapılır. YaĢ sınırı yoktur.

OKUTMAN
(TARĠH, TÜRK DĠLĠ VB.)

Lisans öğreniminden mezun olunan

 alanda ALES'ten en az 70 puan

YDS'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından 

eĢdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan 

muadili bir puan almıĢ olmak.

En az Tezli Yüksek Lisans 

mezunu olmak.
Yazılı sınav yapılır YaĢ sınırı yoktur.

UZMAN
Lisans öğreniminden mezun olunan

 alanda ALES'ten en az 70 puan

YDS'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından 

eĢdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan 

muadili bir puan almıĢ olmak.

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya 

lisans mezunu olmak ve belgelendirmek 

kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

Yazılı sınav yapılır YaĢ sınırı yoktur.

ÇEVĠRĠCĠ
Lisans öğreniminden mezun olunan

 alanda ALES'ten en az 70 puan

 Ġlan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 80 puan veya eĢdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip 

olmak.

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya 

lisans mezunu olmak ve belgelendirmek 

kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

Sözlü sınav yapılır. YaĢ sınırı yoktur.

ÖĞRETĠM ELEMANI KADROLARINDA ARANAN KRĠTERLER


