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UNVAN ALES YABANCI DİL TECRÜBE ve MEZUNİYET SÖZLÜ SINAV YAŞ MUAFİYETLER 
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Atama yapılacak programın Lisans/Ön Lisans 
eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda 
ALES’ den En Az 70 Puan (Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık hariç Eğitim Bilimleri Bölümüne 
alınacaklarda lisans mezuniyet alanından 70 puan 
YÖK 23.08.2017)❹ 

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. 
 

  

İlk başvuru tarihi 
itibarıyla otuz beş 
yaşını doldurmamış 
olmak 

❷Muafiyetler için 
ikinci sayfadaki 
açıklamalara bakınız. 
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Lisans öğreniminden mezun olunan ya da Atama 
yapılacak programın Lisans/Ön Lisans eğitiminde 
hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 
Puan ❶❹( YÖK 23.08.2017) 

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. 

Lisans düzeyinde eğitim yapan birimlerde(rektörlüğe 
bağlı bölümler dâhil): en az tezli yüksek lisans mezunu 
olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek 
kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak. ❺ 
 
G. Sanatlar Fakülteleri, Güzel Sanatlar Bölümü, 
Konservatuar İle Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Yapan 
Birimlerde: en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya 
lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla 
alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.❺ 
 

  

❸Muafiyetler için 
ikinci sayfadaki 
açıklamalara bakınız.  
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Lisans öğreniminden mezun olunan ya da Atama 
yapılacak programın Lisans/Ön Lisans eğitiminde 
hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 
Puan ❶❹( YÖK 23.08.2017) 
 
 
 
Yabancı Dil Okutmanı Başvurularında Hangi Puan 
Türünden En Az 70 Puanı Sağlıyorsa 

İlan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 
 
 
 
İlan edilen yabancı 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. 

 
Yabancı Dil Okutmanları Hariç Lisans Düzeyinde Eğitim 
Yapan Birimlerde En Az Yüksek Lisans Mezunu Olmak 

 
 
 
 
 
Sözlü Sınav Sonucu 60 
Puanın Altında Olanlar 
Değerlendirme 
Aşamasına Geçemezler 

 

❸Muafiyetler için 
ikinci sayfadaki 
açıklamalara bakınız.  
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Lisans öğreniminden mezun olunan ya da Atama 
yapılacak programın Lisans/Ön Lisans eğitiminde 
hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 
Puan ❶❹( YÖK 23.08.2017) 

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. 
 

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans 
mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en 
az iki yıl tecrübeli olmak (14/3/2016 tarihinden önce 
tezsiz yüksek lisana kayıtlı olup bu tarihte veya bu 
tarihten önce ya da sonra mezun olanlar lisans sonrası 
iki yıl tecrübeli olarak kabul edilir.) 
 

  

❸Muafiyetler için 
ikinci sayfadaki 
açıklamalara bakınız.  
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 Lisans öğreniminden mezun olunan ya da Atama 

yapılacak programın Lisans/Ön Lisans eğitiminde 
hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 
Puan ❶❹( YÖK 23.08.2017) 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından en az bir dilde 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans 
mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en 
az iki yıl tecrübeli olmak (14/3/2016 tarihinden önce 
tezsiz yüksek lisana kayıtlı olup bu tarihte veya bu 
tarihten önce ya da sonra mezun olanlar lisans sonrası 
iki yıl tecrübeli olarak kabul edilir.) 

Sözlü Sınav Sonucu 60 
Puanın Altında Olanlar 
Değerlendirme 
Aşamasına Geçemezler 

 

❸Muafiyetler için 
ikinci sayfadaki 
açıklamalara bakınız.  
 

 
 
 
 
 

ÖN 
DEĞERLENDİRME 

 ALES YABANCI DİL LİSANS NOT 

DEĞERLENDİRME 

ALES YABANCI DİL LİSANS NOT GİRİŞ SINAVI 
Lisans Düzeyinde Eğitim Yapan Birimlerde %60 %40 - %30 %10 %30 %30 

Meslek Yüksekokullarında %70 - %30 %35 - %30 %35 
Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan 

programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında  
%40 %60 - %30 %30 %10 %30 

 DEĞERLENDİRME ALES YABANCI DİL LİSANS NOT ALAN SINAVI 
 ÖYP DEĞERLENDİRME %50 %15 %35 - 
 ALAN SINAV PUANI İLE ÖYP DEĞ. %25 %15 %20 %40 
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AÇIKLAMALAR 

 

 

❶Alan türü değişen programlardan mezun olanların, öğretim elemanı kadrolarına atamalarında lisans öğrenimine başladıkları puan türünden ya da mezun oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki puan türünden ALES’den en az 70 puan almaları ayrıca 
Açıköğretim programlarından mezun olanların başvurularda mezun oldukları programın örgün eğitimle öğrenci aldığı alandaki ALES puan türü veya ilan edilen bölüm/anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihlerine göre kullanabilmesi 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 23.08.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.  

 

❷8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında ilk defa bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık 

Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında bir devlet yükseköğretim 

kurumunda görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin aynı yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre uzman kadrolarına 

atanmalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki yeniden atanmalarında ve yabancı  uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

 

❸Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim 

kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille 

eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

 

❹Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünü kullanabilmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 23.08.2017 

tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.  

 

❺14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisansa kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilir. 


