
 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : 17.01.2020 tarih ve 4217 sayılı yazımız.
 

Daha  nitelikli  yabancı  uyruklu  öğretim  elemanı  istihdamı  için  Yükseköğretim  Yürütme
Kurulu'nun  15.01.2020  tarihli  toplantısında  "Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı

  belirlenmiş  ve  ilgide  kayıtlı  yazımız  ile  tümİstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar"
yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir.
 
Bu kapsamda;
 
1)  Bir  örneği  ilişikte  gönderilen  "Yabancı  Uyruklu  Bilgi  Derleme  ve  Kimlik  Formu"nun,
Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından usulüne uygun,  tam ve
eksiksiz doldurulması ve söz konusu Komisyon tarafından onaylanarak 2547 sayılı Kanunun
34  üncü  maddesi  hükümleri  uyarınca  yabancı  uyruklu  öğretim  elemanı  olarak  sözleşmeli
çalıştırılması hususunda gerekli iznin verilmesi için Kurulumuza yapılacak tekliflerin ekinde
Başkanlığımıza gönderilmesi;
 
2)  "Yabancı Uyruklu Kimlik  Bilgi  Formu"  ile  "Bilgi  Derleme  Formu"nun  teklifler  ekinde
gönderilmemesi;
 
3) 2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk defa yabancı uyruklu öğretim
elemanı  olarak  sözleşmeli  çalıştırılması  hususunda  gerekli  iznin  verilmesi  için  yapılacak
tekliflerin ekinde;
- Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon
Raporu
-Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
-Üniversite yönetim kurulu kararının onaylı bir örneği
-6 Mayıs  2000  tarihli  ve  24041  sayılı  Resmi Gazetede  yayımlanan  İlk Defa  Çalıştırılacak
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo
-Açık kimlik
-Diploma örnekleri ve onaylı tercümesi
-Vize talep formu
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-2 adet fotoğraf
-Pasaport fotokopisinin Başkanlığımıza gönderilmesi;
 
4)  2547  sayılı Kanunun  34  üncü maddesi  hükümleri  uyarınca  yükseköğretim  kurumlarının
kendi  bünyelerinde  halen  sözleşmeli  olarak  çalışan  yabancı  uyruklu  öğretim  elemanlarının
görev süresinin uzatılması hususunda gerekli iznin verilmesi için yapılacak tekliflerin ekinde;
-Yabancı Uyruklu  İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu  tarafından  hazırlanan Komisyon
Raporu
-Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
-Üniversite yönetim kurulu kararının onaylı bir örneği
-Pasaport fotokopisinin Başkanlığımıza gönderilmesi;
 
5)  2547  sayılı Kanunun  34  üncü maddesi  hükümleri  uyarınca  yükseköğretim  kurumlarının
kendi  bünyelerinde  halen  sözleşmeli  olarak  çalışan  yabancı  uyruklu  öğretim  elemanlarının
unvan değişiklikleri için yapılacak tekliflerin ekinde;
-Yabancı Uyruklu  İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu  tarafından  hazırlanan Komisyon
Raporu
-Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
-Üniversite yönetim kurulu kararının onaylı bir örneği
- Diploma/Unvan belgesi örnekleri ve onaylı tercümesinin Başkanlığımıza gönderilmesi;
 
6)  2547  sayılı Kanunun  34  üncü maddesi  hükümleri  uyarınca  yükseköğretim  kurumlarının
kendi  bünyelerinde  halen  sözleşmeli  olarak  çalışan  yabancı  uyruklu  öğretim  elemanlarının
ücret değişiklikleri için yapılacak tekliflerin ekinde;
-Yabancı Uyruklu  İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu  tarafından  hazırlanan Komisyon
Raporu
-Üniversite yönetim kurulu kararının onaylı bir örneğinin Başkanlığımıza gönderilmesi;
 
hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 

 

Ek : Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
 

Dağıtım:

Tüm Üniversiteler(Kep)ne
Tüm Üniversiteler(Posta)ne
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A.Kişisel Bilgiler

Evli Boşanmış

Bekar Evliliğin Feshi

Adı: Dul Evliliğin İptali

Soyadı: Uyruğu:
Anne Adı: Çift Uyruğa Sahiplik:
Baba Adı: Mavi Karta Sahiplik:
Pasaport Geçerlilik Son Tarihi: Doğum Yeri:
Doğum Ülke: Doğum Tarihi:

B.Eğitim/Unvan Bilgileri

Lisans
Yüksek lisans
Doktora/Sanatta Yeterlilik
Doçentlik
Profesör

İlk 
Görevlendirme

Görev Süresi 
Uzatımı

Çalışma izni talebinin durumu

Çalışma izni başlangıç tarihi

Çalışma izni bitiş tarihi

Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek)

Brüt Sözleşme Ücreti:

Vereceği Derslerin Haftalık  Saati:

Medeni Durumu:

Araştırma GörevlisiÖğretim Görevlisi 
(Uygulamalı Birim)

Mezuniyet/Unvan TarihiÜniversite Adı Uzmanlık Alanı

Yabancı Kimlik Numarası:

Unvan

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Çalışacağı 
Yükseköğretim Kurumu/Fakülte-Enstitü-YO-MYO-
Konservatuvar/Bölüm 

YABANCI UYRUKLU BİLGİ DERLEME VE KİMLİK FORMU

C.Çalışma İzni Talebine İlişkin Bilgiler



Ç. Çalışma Bilgileri

Çalıştığı Unvan

*Talep Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında İstihdam için ise; çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu akademik personelin durumuna uygun 
olan/olanların işaretlenmesi gerekmektedir.

Bitiş Tarihi

Bitiş Tarihi
Daha önce Türkiye dışında çalıştığı kurumlar:

Çalıştığı Kurum Çalıştığı Ülke Adı

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu öğretim elemanı 
İngilizce hazırlık sınıfında yabancı dil öğretimi için 
istihdam edilecek olup  anadili İngilizcedir. Çalışma izni 
talep edilen  yabancı uyruklu öğretim elemanı dil bilimi, 
dil ve edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat, öğretmenlik veya 
eğitim bilimleri (pedagoji) gibi alanlardan birinde en az 
lisans derecesine sahiptir.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu öğretim elemanı 
İngilizce hazırlık sınıfında yabancı dil öğretimi için 
istihdam edilecek olup  anadili İngilizcedir. Çalışma izni 
talep edilen  yabancı uyruklu öğretim elemanı en az lisans 
derecesine sahip olup uluslararası tanınırlığa sahip 
akredite bir dil öğretim merkezinde ilgili dilin 
öğretiminde en az iki yıllık iş deneyimine sahiptir.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu 
öğretim elemanı İngilizce hazırlık sınıfında 
yabancı dil öğretimi için istihdam edilecek olup  
anadili İngilizce değildir. Çalışma izni talep 
edilen  yabancı uyruklu öğretim elemanı İngiliz 
Dili, İngiliz Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği 
gibi alanlardan birinde en az lisans derecesine 
sahiptir ve uluslararası tanınırlığa sahip akredite 
bir dil öğretimi merkezinde ilgili dilin 
öğretiminde en az iki yıllık iş deneyimine 
sahiptir.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu 
öğretim elemanı İngilizce hazırlık sınıfında 
yabancı dil öğretimi için istihdam edilecek olup  
anadili İngilizce değildir. Çalışma izni talep 
edilen  yabancı uyruklu öğretim elemanı İngiliz 
Dili, İngiliz Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği 
gibi alanlardan birinde en az lisans derecesine 
sahiptir ve DELTA veya CELTA sertifikasına 
sahiptir.

Daha önce Türkiyede çalıştığı kurumlar:

Çalışma izni talep edilen yabancı 
uyruklu öğretim elemanı İngilizce 
dışındaki dillerin öğretimi için istihdam 
edilecektir. Çalışma izni talep edilen  
yabancı uyruklu öğretim elemanı ilgili 
dilde en az lisans derecesine sahip olup 
akademik mahiyette en az bir yıl iş 
deneyimine sahiptir.

Başlangıç Tarihi

Başlangıç Tarihi

D.Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı için Belirlenen Özel Şartlara Uygunluk

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu öğretim elemanı 
İngilizce hazırlık sınıfında yabancı dil öğretimi için 
istihdam edilecek olup  anadili İngilizcedir. Çalışma izni 
talep edilen  yabancı uyruklu öğretim elemanı en az lisans 
derecesine sahip olup DELTA veya CELTA sertifikasına 
sahiptir.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu 
öğretim elemanı İngilizce dışındaki dillerin 
öğretimi için istihdam edilecektir. Çalışma izni 
talep edilen  yabancı uyruklu öğretim elemanı 
ilgili dilde en az lisans derecesine sahip olup 
istihdam edileceği dil öğretimi konusunda en az 
iki yıl iş deneyimine sahiptir. 



*Talep Lisans/Lasansüstü Programlarda İstihdam için ise; çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu akademik personelin durumuna uygun 
olan/olanların işaretlenmesi gerekmektedir.

*Talep Önlisans Programlarında İstihdam için ise; çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu akademik personelin durumuna uygun 
olan/olanların işaretlenmesi gerekmektedir.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu öğretim elemanı 
en az doktora derecesine sahip olup ders vereceği 
programın eğitim diliyle ilgili yeterliğini kanıtlamıştır. 
Çalışma izni talep edilen  yabancı uyruklu öğretim 
elemanı Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan 
yükseköğretim kurumlarından
birinde en az bir yıl süreyle öğretim elemanı olarak 
çalışmıştır.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu 
öğretim elemanı en az doktora derecesine sahip 
olup ders vereceği programın eğitim diliyle ilgili 
yeterliğini kanıtlamıştır. Çalışma izni talep 
edilen  yabancı uyruklu öğretim elemanın 
alanında yayımlanmış en az bir kitabı 
bulunmaktadır.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu 
öğretim elemanı en az doktora derecesine sahip 
olup ders vereceği programın eğitim diliyle ilgili 
yeterliğini kanıtlamıştır. Çalışma izni talep 
edilen  yabancı uyruklu öğretim elemanın son 
beş yılda hakemli dergilerde yayımlanmış en az 
beş makalesi vardır.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu öğretim elemanı 
tezli yüksek lisans mezunu Türk vatandaşı öğretim 
görevlilerinin istihdam
edilebileceği lisans düzeyinde eğitim yapılan özellikli 
birimlerde istihdam edilecek olup en az yüksek lisans 
derecesine sahiptir.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu öğretim elemanı 
en az lisans mezunu olup en az iki yıl süreyle 
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir
yükseköğretim kurumunda akademik mahiyette iş 
tecrübesine sahiptir.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu 
öğretim elemanı en az lisans mezunu olup 
istihdam edilmek istenilen programın ilgili 
alanında yüksek lisans
derecesine sahiptir.



Formda yer alan bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

Ad-Soyad İmza 1*
Ad-Soyad İmza 2*
Ad-Soyad İmza 3*

*İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından imzalanacaktır.

*Talep Güzel Sanatlar Alanında Konservatuar, Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım Fakültelerinde İstihdam için ise; çalışma izni talep edilen 
yabancı uyruklu akademik personelin durumuna uygun olan/olanların işaretlenmesi gerekmektedir.

*Talep Ders Vermekle Birlikte Aynı Zamanda Araştırma Amaçlı İstihdam için ise; çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu akademik 
personelin durumuna uygun olan/olanların işaretlenmesi gerekmektedir.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu öğretim elemanı 
istihdam edileceği (yabancı dil hazırlık sınıfları / önlisans 
/lisans/lisansüstü programlar için) akademik birim için 
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul 
ve Esaslarda belirlenen şartları sağlamış olmasının 
yanında devam eden veya başarıyla tamamlanmış, bilime 
ve sanayiye katkı
sağlayan bilimsel mahiyette en az bir araştırma projesinde 
koordinatör, yürütücü veya araştırmacı olarak görev 
almıştır.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu öğretim elemanı 
en az lisans mezunu olup ilgili sanat alanında en az iki yıl 
süreyle akademik veya kurumsal çalışma
deneyimine sahiptir.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu 
öğretim elemanı en az lisans mezunu olup son 
üç yılda alanıyla ilgili en az üç özgün sanat 
faaliyeti, etkinlik, proje,
tasarım vb. faaliyet gerçekleştirmiştir.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu öğretim elemanı 
istihdam edileceği (yabancı dil hazırlık 
sınıfları/önlisans/lisans/lisansüstü programlar için) 
akademik birim için Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı 
İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslarda belirlenen şartları 
sağlamış olmasının yanında Dünyadaki üniversite 
sıralamalarından [Times Higher Education (THE);
World University Rankings, QS World University 
Rankings veya Academic Ranking of World Universities 
(ARWU)] herhangi birinde ilk 1000 içinde yer alan 
üniversitelerin birinden yüksek lisans veya doktora 
derecesine sahiptir ya da bu üniversitelerde akademisyen 
ve araştırmacı olarak en
az bir yıl çalışmıştır.

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu 
öğretim elemanı istihdam edileceği (yabancı dil 
hazırlık sınıfları / önlisans /lisans/lisansüstü 
programlar için) akademik birim için Yabancı 
Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili 
Usul ve Esaslarda belirlenen şartları sağlamış 
olmasının yanında Üniversitemiz yetkili 
kurullarınca muteber olarak kabul edilen 
endeksli dergilerde en az on makale 
yayımlamıştır.,




