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ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Yardımcı doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara 
atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar 
çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse 
bile söz konusu kadrolara atamalarda her hangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı 
Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil 
sınavının yapılması gerektiğinin üniversitelere duyurulmasına Genel Kurul’un 06.11.2008 
tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Yabancı dil puanı

10.09.07*02321  7

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

2 6 .0 5 .2 0 0 7  tarihli Resm i Gazetede yay ım lanan  Öğretim  Ü ye liğ ine  Y ükselt i lm e ye 
A tanm a Y öne tm eliğ inde  Değişiklik Y ap ılm as ın a  D air  Y önetm eliğ in  1. M addesinde  
Y ard ım cı d o çe n t  adayların ın  yabancı d i ld en  senatolarca belir lenen^ve  Bazı A k a d em ik  
K adro lara  Ö ğ re t im  Elem anı Dışındaki K ad ro la rd an  N aklen  Y apılacak  A tam ala rda  ya da 
A çık tan  A tam a la rd a  U ygulanacak M erkez i  Sınav ile Giriş S ınavlarına  İlişkin Usul ve 
Esaslar  H a k k ın d a  Yönetm eliğ inde öğre tim  elem anları için belirlenen  taban  puanından  az 
o lm ayan  bir p u an  almaları zorunludur.” h ü k m ü  bulunm aktadır.

Ü n ivers ite le rin  Öğretim Üyeliğine Y ükselt i lm e ve A tanm a Kriter le rinde, yardımcı 
doçent k ad ro la r ına  a tam ada aranacak yabancı dil şartının, en az  K P D S  60 puan ve 
eşdeğerliliğ i kabul edilen sınavlardan bu p uan  m uadili bir puan olarak  düzen lenm esi Genel 
K u ru l’un 23 .0 8 .2 0 0 7  tarihli toplantısında uygun  bulunmuştur.

B ilg ilerin iz i  ve gereğini saygılarım la rica ederim.

Prof.Dr. A y b a r  E R T E P IN A R  
B aşk an  Vekili

D A Ğ IT IM :
Üniversite  rektörlük lerine
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Kapsam
MADDE 1- Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Kanun’un 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup, 

yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenler.
Atama İçin Önşart
MADDE 2- Bu Yönetmelik hükümlerine göre yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe 

atanabilmek için 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak gerekir. 2547 sayılı 
Kanun’un yabancı uyruklu öğretim elemanları hakkındaki 34. madde hükümü saklıdır.

(Değişik ikinci fıkra:RG-26/05/2007-26533) İlgili Yasa ve Yönetmelik hükümleriyle öngörülen 
koşulların yanısıra; doçentliğe atama ile yardımcı doçentliğe ve profesörlüğe yükseltme ve atamalarda 
ilan edilen bir kadroya başvurabilmek için yükseköğretim kurumlan tarafından belirlenen ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan asgari kriterleri sağlamak zorunludur. Ayrıca yardımcı 
doçent adaylarının yabancı dilden senatolarca belirlenen ve Bazı Akademik Kadrolara öğretim 
Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde öğretim 
elemanları için belirlenen taban puanından az olmayan bir puan almaları zorunludur.

(Ek fıkra: RG-25/11/2006-26357) Üniversitelerin ilgili yönetim kurulları tarafından 
belirlenecek olan, yükseltilme ve atanma jürilerinde görev yapacak öğretim üyelerinin, bu Yönetmelikte 
belirtilen asgari nitelikleri sağlamış olmalarına veya ulusal-uluslararası bilimsel düzeydeki 
çalışmalarıyla alanlarında temayüz etmiş olmalarına özen gösterilir.

I- Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma
MADDE 3- Yardımcı doçentliğe başvurabilmek için doktora yapmış, tıpta uzmanlık unvanını 

almış veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek sanat 
dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak şarttır.

MADDE 4- Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek trajlı beş 
gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilân edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce 
bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere duyurulur. Bu 
ilânda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

MADDE 5- (Mülga:RG-09/10/1986-19246)
MADDE 6- Yardımcı doçentlik kadrosuna atanabilmek için; şartları, bu Yönetmeliğin 7. 

maddesinde belirtilen ve fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca düzenlenecek olan 
yabancı dil sınavında başarı göstermek gerekir.

MADDE 7- Yardımcı doçentlik için yabancı dil sınavı, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, 
fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri 
tarafından yapılır. Jüri üyeleri, o fakülte, enstitü veya yüksekokul içinde bulunamadığı taktirde, 
üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün başka kuruluşlarından veya başka yükseköğretim 
kurumlarından üye seçilmek suretiyle jüri oluşturulur. Jüri, yabancı dil sınavını son başvurma 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapar. Sınav; Türkçe’den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe’ye 
adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında, bir çeviriyi kapsar. Sınav, dört saat süreli 
olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük, ayni dilde olabileceği gibi Türkçe dahil, iki 
ayrı dilde de olabilir. Sınav sonucunda basarı ve başarısızlığı belirten bir tutanak, sınav belgeleri ile 
birlikte dekanlığa, ilgili enstitü veya yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonucu adaya ayni 
gün tebliğ olunur.

Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek 
zorundadırlar. Adayların hangi yabancı dillerden sınava girebileceğine, başvurulan üniversitenin 
senatosu karar verir.

MADDE 8- Yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden yabancı dil sınavında başarı 
gösterenler, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya 
müdürlüğe, yabancı dil sınavı sonucunun tebliğini izleyen üç gün içinde teslim ederler.

Adayların durumlarını incelemek üzere ilân edilen kadrolar için, fakültelerde veya fakültelere 
bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürler, biri o birimin 
yöneticisi, diğeri o üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün dışından olmak üzere, adayın 
başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti onbeş gün içinde tespit eder. Dekan veya 
ilgili müdür her aday için bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay içerisinde 
yazılı görüşlerini bildirmelerini ister.

Dekan veya ilgili müdür yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk yönetim kurulu toplantısına 
konuyu götürür, aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla adayın



başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. Dekan veya müdür kanaat ve 
önerilerini dosya ile birlikte rektöre sunar.

Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür.
(Değişik beşinci fıkra: RG-05/09/2006-26280) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 

üncü maddesi uyarınca sözleşmeli çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarının yardımcı 
doçentliğe yükseltilmelerinde, yardımcı doçentliğe yükseltilmede aranan ilan şartı dışında usul ve 
esaslar uygulanır. Bunlar kendi ana dilleri dışındaki Üniversitelerarası Kurulun belirlediği yabancı 
dillerden birinden yabancı dil sınavına alınır. Görevlendirilmelerinde ise yabancı uyruklu öğretim 
elemanlarının sözleşmeli çalıştırılmasına uygulanan usul ve esaslar uygulanır.

MADDE 9- Yardımcı doçentler, fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda ilgili dekanın, 
rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda ilgili müdürün, bölüm başkanının görüsüne dayanan önerisi 
ile, bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için 
en çok 12 yıla kadar Rektör tarafından atanabilir. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona


