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. DAĞ1TIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere Yeni YÖK tarafından, yükseköğretimde kalite çıtasını  yükseltmek, 

ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelikli bilgi üretimini yapmak 

ve nitelikli insan gücü yetiştirmek için son dönemde bir dizi yeni ve yenilikçi karar hayata 

geçirilmiştir. Bu bağlamda olmak üzere eğitim ve öğretim süreçIerinde kendilerinden istifade 

edilecek yabancı  uyruklu öğretim elemanı  istihdam şartlarının da kaliteyi önceleyen bir 

baluşla güncellenmesi gereği hasıl olmuştur. 

Yabancı  uyruklu öğretim elemanı  istihdamı, ülkemiz yükseköğretiminin eğitim ve 

öğretim süreçlerine kalite, nitelik ve keyfiyet itibariyle katkısının yanı  sıra yükseköğretimde 

uluslararasılaşmaya da fayda sağlamaktadır. Bu bakımdan, ülkemiz yükseköğretiminin geldiği 

aşama da dikkate alınarak, daha nitelikli yabancı  uyruklu öğretim elemanı  istihdamı  için bazı  
düzenlemeler yapı lmış  ve Yürütme Kurulunun 15.01.2020 tarihli toplantısında"Yabancı  

Uyruklu Öğretim Elemanı  İstihdamıyla ilgili Usul ve Esaslar" başlığı  altında ekteki 

kararlar alınmış tır. 
Bu usul ve esaslar, bir taraftan daimi tekamül esaslı  bir iyileşmeyi ortaya koyarken, 

diğer taraftan da halihazı rdaki sadece ders verme amaçlı  yabancı  uyruklu öğretim elemanı  
istihdamı  kavramına ilaveten araştırma amacım da sisteme kazandı rmak-tadır. Yükseköğretim 

kurumlarımızın, bu konuya hassasiyetle eğileceklerine ve yapı lan düzenlemenin amacına 

uygun olarak nitelikli yabancı  uyruklu öğretim elemanı  istihdamına ehemmiyet vereceklerine 

inanıyoruz. 
Bilgilerinizi ve yabancı  uyruklu öğretim elemanı  istihdamına ilişkin taleplerinizde, ekte 

gönderilen "Yabancı  Uyruklu Öğretim Eleman' İstihdamıyla Ilgili Usul ve Esaslara 

uyulması  hususunda gereğini rica ederim. 

Prof Dr. Rahmi ER 
Başkan Vekili 

Ek: Yabancı  UYruklu Öğretim Elemanı  İstihdamıyla ilgili Usul ve Esaslar (3 sayfa) 

Not: 5070 sayılı  Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik 	'd' ile aynıdı r. 

Üniversiteler Malı. 1600. Cad. No:I0 06800 Bilkent Ankara-Türkiye 	 Bilgi iç.in:Ali DOĞAN 
Telefon: 0(312) 298 70 00 	 YOK Uzman Yrd. 
Faks: 0(312) 266 47 59 

112 



Dağıtım: 

Tüm Üffiversiteler(Kep)ne 
Tüm Üniversiteler(Posta)ne 

Not: 5070 sayılı  Elektronik Imza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı 	aynıdır. 

Üniversiteler Malı. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye 
Telefon: 0(312) 298 70 00 
Faks: 0(312) 266 47 59 

Bilgi için:Ali DOĞAN 
YOK Uzman Yrd. 

2/2 



YABANC1 UYRUKLU ÖĞRETIM ELEMAN1 iSTİHDAMİYLA İLGİLİ  

USUL VE ESASLAR 

Yabancı  Uyruklu Öğretim Elemanı  İstihdamında Genel Şartlar 

Yükseköğretim lcurumlarınca yabancı  uyruklu öğretim elemanı  istihdam etmek üzere 
Yükseköğretim Kuruluna teklifte bulunulurken; 01.10.2009 tarihli Yürütme Kumlu 
toplantısı  ile 17.09.2014 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan, yabancı  
uyruklu öğretim elemanı  statüsünde istihdam edilmek üzere teklif edilmeyeceklere 
ilişkin kararlara uyulmasına, 

Bir üniversitede yabancı  uyruklu öğretim elemanı  statüsünde çalışanlann başka bir 
üniversitede istihdam edilmek üzere teklif edilmesi durumunda; tercihen sözleşme 
sürelerinin bitiminin beklenmesine, aksi takdirde çalışı lmakta olunan üniversiteden 
alınacak ve ilgili kişinin sözleşme süresi içinde ayrı lmasına olur veren bir yazı  ile 
birlikte teklif yapılmasına, 

Yabancı  uyruklu öğretim eleman' olarak istihdam edileceklerin belgeleri 
incelenirken ve Kurulumuza teklifte bulunulurken ilgilinin; 

Hangi unvanda istihdam edileceğinin belirtilerek brüt aylık ücretinin, diğer 
yabancı  uyruklu öğretim elemanlanyla araştırma, yayın ve performans gibi 
yönlerden karşı laştırı lmak suretiyle tespit edilerek teklifte bulunulmasına, 

Aldığı  son akademik unvanın, Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumunda 
istihdam edilirken alınmış  olması  durumunda, istihdam edileceği 
üniversitede ilgili unvan için öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma 
kriterlerini sağlamış  olmasına, 

Sözleşme süresinin bitiminde, görev yaptığı  birim tarafından yıllık akademik 
performans yönünden durumunun değerlendirilerek rektörlüğe 
bildirilmesine 

karar verilmiştir. 

Yabancı  Uyrüldu Öğretim Elemam İstihdamında Özel Şartlar 

Yabancı  Dil Hazırlık Sınıflarında istihdam 

Yükseköğretim kurumlarının yabancı  dil hazırlık sınıflarında istihdam edilecek 
yabancı  uyruklu öğretim görevlilerinin istihdamında aranacak asgari şartlar şunlardır: 

	

1. 	İngilizce hazırlık sınıflarında yabancı  dil öğretimi için istihdam edileceklerden 
anadili İngilizce olanlar için; dil bilimi, dil ve edebiyat, karşılaştı rmalı  edebiyat, 
öğretmenlik veya eğitim bilimleri (pedagoji) gibi alanlardan birinde en az lisans 
derecesine sahip olması; 

veya en az lisans derecesine sahip olmak koşuluyla aşağıdaki şartlardan en az birini 
sağlamış  olması  gerekir: 

Uluslararası  tanınırlığa sahip akredite bir dil öğretim merkezinde ilgili dilin 
öğretiminde en az iki yıllık iş  deneyimine sahip olmak, 

DELTA veya CELTA sertifıkasına sahip olmak. 

	

2. 	İngilizce hazırlık sınıflarında yabancı  dil öğretimi için istihdam edileceklerden ana 
dili İngilizce olmayanların; İngiliz Dili, İngiliz Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği 



gibi alanlardan birinde en az lisans derecesine sahip olması  ve aşağıdaki şartlardan en 
az birini sağlamış  olması  gerekir 

Uluslararası  tanınırlığa sahip akredite bir dil öğretimi merkezinde ilgili dilin 
öğretiminde en az iki yı llık iş  deneyimine sahip olmak, 

DELTA veya CELTA sertifikasma sahip olmak. 

3. 	ingilizce dışındaki yabancı  dillerin öğretimi için istihdam edilecek yabancı  uyruklu 
öğretim elemanlarının, ilgili dilde en az lisans derecesine sahip olmak ön şartıyla 
aşağıdaki şartlardan en az birini daha sağlamış  olması  gerekir: 

istihdam edileceği dil öğretimi konusunda en az iki yı l iş  deneyimine sahip 
olmak, 

Akademik mahiyette en az bir yıl iş  deneyimine sahip olmak. 

Önlisans Programlarında istihdam 

Yükseköğretim kurumlannın önlisans düzeyindeki programlarında istihdam 
edilecek yabancı  uyruklu öğretim elemanları, en az lisans mezunu olmak kaydıyla 
aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamış  olmalıdır: 

En az iki yı l süreyle Yükseköğretim Kumlu tarafından tanınan bir 
yükseköğretim kurumunda akademik mahiyette iş  tecrübesine sahip olmak, 

istihdam edilmek istenilen programın ilgili alanında yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Lisans ve Lisansüstü Programlarda istihdam 

1. Yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisans üstü düzeyde ders vermek amacıyla 
istihdam edilecek yabancı  uyruklu öğretim üyeleri, doktora derecesine sahip 
olmak ve ders vereceği programın eğitim diliyle ilgili yeterliğini kanıtlamış  olmak 
kaydıyla aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamış  olmalıdır: 

Yükseköğretim Kumlu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlanndan 
birinde en az bir yıl süreyle öğretim elemanı  olarak çalışmış  olduğunu 
belgelendirmek, 

Alanında yarmlanmış  en az bir kitabı  bulunmak veya son beş  yılda hakemli 
dergilerde yarmlanmış  en az beş  makalesi olmak. 

2. Tezli yüksek lisans mezunu Türk vatandaşı  öğretim görevlilerinin istihdam 
edilebileceği lisans düzeyinde eğitim yapı lan özellikli birimlerde, yabancı  uyruklu 
öğretim görevlilerinin de en az yüksek lisans derecesine sahip olması  gerekir. 

Ders Vermekle Birlikte Aynı  Zamanda Araştırma Amaçlı  istihdam 

Yükseköğretim kurumlarında ders verme göreviyle birlikte aynı  zamanda 
projelerde görev vermek ve araştırma faaliyetlerinde de istifade etmek üzere yabancı  
uyruklu öğretim üyesi istihdamı  için adayın aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamış  
olması  gerekir: 

a) Dünyadaki üniversite sıralamalanndan [Times Higher Education (THE); 
World University Rankings, QS World University Rankings veya Academie 



Ranking of World Universities (ARWU)] herhangi birinde ilk 1000 içinde 
yer alan üniversitelerden birinden yüksek lisans veya doktora derecesine 
sahip olmak ya da bu üniversitelerde akademisyen ve araştırmacı  olarak en 
az bir yıl çalışmış  olmak, 

istihdam edileceği üniversitenin yetkili kurullannca muteber olarak kabul 
edilen endeksli dergilerde en az on makale yayımlamış  olmak, 

Devam eden' veya başarıyla tamamlanmış  olup bilime ve sanayiye katkı  
sağlayan bilimsel mahiyette en az bir araştı rma projesinde koordinatör, 
yürütücü veya araştırmacı  olarak görev atmış  olmak. 

Bu kapsamda istihdam edilecek yabancı  uyruklu öğretim elemanları; 
masrafiannın yapacakları  proje gelirlerinden karşılanması  ve sağlayacakları  katkının 
ilgili üniversite nezdinde somut bir şekilde ortaya konulması  şartıyla beraberlerinde üç 
kişiye kadar doktora öğrencisini araştırma görevlisi statüsünde istihdam edilmek üzere 
geti re bi I i rl er. 

Ayrıca bu kapsamda ders vermekle birlikte aynı  zamanda proje veya 
araştırmalarda da istifade edilebilecek öğretim elemanlan, iki aydan az olmamak 
kaydıyla kısa dönemli olarak da istihdam edilebilirler. 

Yükseköğretim kurumlarında ders vermekle birlikte aynı  zamanda proje ve 
araştırma faaliyetlerinde de istifacle edilecek yabancı  uyruklu öğretim elemanlanna; 
uluslararası  nitelikte başarıya sahip ve üniversitenin uluslararası  görünürlüğüne katkı  
sağlayabilecek evsafta olduktan belgelendirildiği takdirde, sadece ders verecek öğretim 
üyelerine göre daha yüksek ücret teklif edilebilir. 

Güzel Sanatlar Alanında istihdam 

Konservatuar, Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım Fakültelerinde yabancı  uyruklu 
öğretim eleman] olarak istihdam edileceklerin ilgili alanda en az lisans derecesine sahip 
olması  ve aşağıdaki şardardan en az birini sağlamış  olması  gerekir: 

Ilgili sanat alanında en az iki yıl süreyle akademik veya kurumsal çalışma 
deneyimine sahip olmak, 

Son üç yılda alamyla ilgili en az üç özgün sanat faaliyeti, etkinlik, proje, 
tasarım vb. faaliyet gerçekleştirmiş  olmak. 

Diğer Hususlar 

Misafir öğretim elemanları  ile uluslararası  anlaşmalar, kurumlar arası  ikili anlaşmalar 
ve değişim programları  kapsamında ücretsiz olarak istihdam edilecek yabancı  
uyruklu öğretim elamanlan için yukarıdaki şartlar aranmaz. Bu kapsamda istihdam 
edileceklerin çalıştırılmasında yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. 

Yukarıdaki şartlar, 20.01.2020 tarihinden itibaren yeni istihdam edilmek üzere teklif 
edilecek yabancı  uyruklu öğretim elemanlarını  kapsamakta olup halen 
yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan yabancı  uyruklu öğretim 
elemanlanndan göreve devamında fayda görülenlere, yukarıdaki şartları  sağlamalan 
için sözleşmelerinin bitim tarihinden itibaren en fazla iki defa olmak üzere altışar ay 
ek süre verilebilir. Verilen bu ek süreler sonunda şartları  sağlamayanlann 
sözleşmeleri uzatılmaz. 



T.C. 
YÜKSEKÖĞRETIM KURULU BAŞKANLIĞI 

Sayı  : B.30.0.PER.0.00.0 1.05/001- k 17.-4-
Konu: Yabancı  Uyruklu Personel 

04.02.2010 04327 

Yabancı  uyruklu öğretim elemanlarının mevcut mevzuat kapsamında 
çalıştı rı lmalarında uygulama birlikteliğin sağlanması  amacıyla Yürütme Kurulu'nun 
Ol .10.2009 tarihli toplantısında al ınan Karar'ı n 2. maddesinin. 

Milletlerarası  Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun Vatandaşlık Esasına 
Göre Yetkili Hukuk başlı klı  4. maddesi (b) bendinde "Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip 
olanlar hakkında, bunları n aynı  zamanda Türk Vatandaşı  olmaları  halinde Türk hukuku 
uygulanı r" hükmü bulunduğundan, birden fazla devlet vatandaş tı gına sahip olanlardan aynı  
zamanda Türk Vatandaşı  olanların, ilk defa isiihdam edilmelerinde yabancı  uyruklu statüde 
çalıştı rilmamaları, şeklinde düzenlenmesi Yürütme Kurulu'nun 20.01.2010 tarihli 
toplantısında uygun bulunmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini saygı larımla arz ederim. 

urgut KILIÇ 
Genel Sekreter 

DAĞITIM: 
Üniversite Rektörlüklerine 

9. Uad. 06539 Bilketıl t ANKARA 	 rı nıllı 	 irlifrı t• 



TL. 
YOKSEKÖĞğETİNI KURULU BAŞKANLIĞI. 

Sayı  : B.30.0.PER.0.00.01.05/001- 	lic;Q 	13.10.2009*032906 
Konu : Yurtdışı  Görevlendirmeler 

Bilindiği üzere, yabancı  uyruklu öğretim elemanları, üniversitelerimizde 2547 sayı lı  
Kanun'un 34.maddesi ve 2914 sayı lı  Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 16.maddesi 
hükümlerine göre çalıştırı lmakta olup; konuya ilişkin usul ve esaslar 14.10.1983 tarih ve 
83/7148 sayı lı  "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı  Uyruklu Öğretim Eleman' 
Çalıştırı lması  Esaslarına Ilişkin Bakanlar Kurulu Karan"-ile belirlenmiştir. Anı lan Kanun ve 
Bakanlar Kumlu Kararına göre yabancı  uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak 
çalıştınlması  için üniversiteler tarafından gelen teklifler Kurulumuzca incelenrnekte ve 
istihdam edilecek yabancı  uyruklu öğretim elemanlarının ücreti konusunda gerekli kararı  
alarak ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunulmaktadı r. 

Uygulamada birliği sağlamak amacı yla mevcut mevzuat kapsamı nda çalış tı rı lacak 
yabancı  uyruklu sözleşmeli öğretim elemanları  hakkında ek'te belirtilen hususların dikkate 
alınması  Yürütme Kurulu'nun 01.10.2009 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederirri. 

Tu gut KILIÇ 
Genel Sekreter 

Ek:2 

DAĞITIM: 

Üniversite Rektörlüklerine 

9. Cad. 06539 Bilkent / ANKARA 	 Ayrıntılı  Bilgi İçin irtibat: 	  

" 	'""'' 	 r•İ I:e• 



Yabancı  uyruklu öğretim elemanlarının çalıştınlmalarında dikkate alınacak 
hususlar 

Yabancı  uyruklu öğretim elemanlarının T.C. Vatandaşlığına geçmeleri halinde, 
sözleşmeli yabancı  uyruklu öğretim eleman' olarak çalıştı rı lmalarının teklif 
edilmemesi, bunların T.C. Vatandaşları nın atanmaları  ile ilgili usul ve esaslar 
çerçevesinde üniversitenizde uygun kadrolara atanmaları, 

Milletlerarası  özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun Vatandaşlık 
Esasına Göre Yetkili Hukuk başlıklı  4. maddesi (b) bendinde "Birden fazla 
devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunlann aynı  zamanda Türk 
Vatandaşı  olmaları  halinde Türk hukuku uygulanır" hükmü bulunduğundan, 
birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlardan aynı  zamanda Türk 
Vatandaşı  olanların, yabancı  uyruklu statüde çalıştı rı lmamaları, 

Oniversitenizce çalıştırı lması  teklif edilen yabancı  uyruklu öğretim elemanın bir 
başka üniversitede çalışıyor olması  halinde halen çalıştığı  üniversitenin 
muvafakatinin alınarak teklifte bulunulması , 

Herhangi bir yerden burs veya ücret almayan ve Türkiye'de öğretim elemanı  
olarak çalışma süresi birkaç yılı  aşmayan yabancı  uyruklulara, Türk emsaline 
yakın bir ücret önerilmesi; ancak sadece söz konusu öğretim elemanının 
hizmetine zorunlu olarak ihtiyaç duyulması  ve Türk emsalinde bulunmayan bir 
özelliğinin bulunması  halinde bu durum açıklanarak teklif edilen ücretin orantılı  
olarak artınlabileceği, 

Yabancı  uyruklu bir öğretim elemanın Türk emsalinden oldukça yüksek bir 
ücretle sürekli çalıştırı lması  yerine, çalıştınlacakları  alandaki ihtiyacın 
giderilmesi yoluna gidilmesi ve bu amaçla öğretim eleman' yetiştirilmesine 
önem ve öncelik verilmesi, 

Yabancı  uyruklu öğretim elemanı  çalıştırı lması  düşünülen alanda ülkemizde 
yetişmiş  eleman varsa onlara öncelik verilmesi, 

Ayrıca yukarıda açıklanan hususlara paralel olarak, yabancı  uyruklu öğretim 
elemanlarının sözleşme,' olarak çalıştırılması  konusunda karar alınırken 
üniversitenizde oluşturulacak bir komisyon tarafından; 

Yabancı  uyruklu öğretim elemanlarının akademik unvanları nı n sahihliğinin 
ve ülkemiz açısı ndan eşdeğerliliğinin tespit edilmesi, 

Yabancı  uyruklu çalıştınlmasına esas teşkil eden üniversiteniz kriterlerini 
sağlayıp sağlamadı 'ğının tespit edilmesi, 

Diplomalarının incelenmesi ve inceleme neticesinde tereddüde düşülmesi 
halinde ilgili komisyonun Rektörlük aracılığı  ile durumu Başkanlığımıza 

2 



iletmesi ve Başkanlığımız tarafı ndan ilgili Büyükelçilikten gerekli bilginin 
alı nması , 

d) Bilimsel eser dosyaları n ı n 

e) Hangi unvanda ve ne kadar ücretle çalıştı nlacağın ı n tespit edilmesi, 

f) Üniversitede çalışırken bir üst unvana müracaat etmesi halinde, 

Unvanı  kendi ülkesinde almış  ise ilgili mevzuata uyup uymadığı« 
belirlenmesi, 

Unvanı  Türkiye de alı yorsa, 20.05.2006 tarih ve 26173 sayı l ı  "Resmi 
Gazete'de yayımlanan öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliğinde Değ işiklik Yapı lması na Dair Yönetmelik" hükümlerine 
uyulması , 

g) Sözleşmeleri yenilecek yabancı  uyruklu öğretim elemanları n ı n ilgili yı l 
içinde gösterdikleri akademik performansı n değerlendirilerek, çalıştı nlı p 
çalış tı nlmayacakları na karar verilmesi, 

3 



EVrak'Tarih Ve Sayısı : 14/10/201445641 

YA< 
TL. 

YÜKSEKÖĞRETIM KURULU BAŞICANLIĞI 
Personel Dairesi Başkanlığı  

Sayı  :82444403-200-299/58922 
KomrYabaricı  Uyruldu Öğretim Elenıanları  

02/10/2014 

DAĞITIM YERLERINE 

Yükseköğretim Itirunılanndan gelen yabancı  uyruldu öğretim eleman çalışünna tekliflerine ilişkin 
17.09.2014 tarihli toplantısında; 

01.10.2009 tarihli Y'ütiltme Kurulu Kararıyla belirlenen "Yabancı  Uyruklu Öğretim Elemanlarının 
Çalıştınlinalannda Dikkate Alınacak Hususlarum 3. maddesindeki "Birden fazla devlet vatandaşlığı= 
sahip olanlardan aynı  zamanda Türk Vatandaşı  olanların, ilk defa yabancı  uyruklu statüde 
çalutırdmarcaları" ifadesincleki "illtdefa" ibaresinin kaldınlmasına, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hülalmeti Arasında Iki ülke 
Vatandaşlarına ilave Kolaylddar Tanınmasına İlişkin Anlaşmamn 3.roaddesiııde "Kanıt sektöründe 
görev alacak olan KKTC vatandaşlanyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 

uygulanan kurallar esas abnacalttır." hükmü bulunmasından dolayı, Kuzey Kıbrıs Türk Currtaıriyeti 

vatafidnşlannın yabancı  uyruklu öğretim eleman olarak çakştnilmaınanna, 

karar verilmiştir. 

Daha önce yabancı  uyruklu öğretim eleman olarak çalıştırdması  uygun bulunan "Birden fazla devlet 

vatandaşlığına sahip olanlardan aynı  zamanda Türk Vatimrlsşı  olanlar" ile "Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti vatandaşlarının" çalışma izin süreleri bitimine kadar calıştuı lmalanna devam edilecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

BELGENIN ASLI 
ELEKTRONIK İMZALID 

g e-imzalıdır 
Prof Dr. Şaban Halis ÇALIŞ  

Başkan Vekili 

    

frniyersitelzr Mü 1600.Cad No:10 06539 Bıllotot(ANICARA 	 kaionlitalgi için ittbat 
Tek-fors (0312) 298 70 00 Faks: (0312) 266 47 51 	 AıiroĞAN 
B-Posta: aidogıa@yek.govirElekireakAg www.yok.gov.tr 	 YÖK Uz= Yrd. 
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Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı  Uyruklu Öğretim Elemam Çalıştırtiması  
Esaslarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı  

İlişik "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı  Uyruklu Öğretim Elemanı  Çalıştınlması  
Esaslanna ilişkin Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 14/10/1983 tarihli 
ve 047401 sayılı  yazısı  üzerine, 2914 sayılı  Yükseköğretim Personel Kanununun 16' ncı  
maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 14/10/1983 tarihinde kararlaştınlmıştır. 

MADDE 1. 2914 Sayı lı  Yükseköğretim Personel Kanununun 16' ncı  maddesi hükmüne 
dayanılarak hazırlanan bu kararın amacı, bu kapsama giren sözleşmeli yabancı  uyruklu öğretim 
elemanlannın sözleşmeli çalışma esaslarını, ödenebilecek sözleşme ücretlerinin üst sınırlannı  
ve benzeri diğer hususlan düzenlemektir. 

MADDE 2. 2547 Sayılı  Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren Yükseköğretim kurumları  ve 
bunlara bağlı  birimlerde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, Okutman, Uzman, Çevirici ve 
Eğitim-Öğretim planlamacısı  ve araştırma görevlisi olarak çalıştınlacak yabancı  uyruklu 
öğretim elemanları  hakkında bu karar hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. Bu kararda geçen: 

"Öğretim Üyesi" 2547 Sayı lı  Yükseköğretim Kanununun Bazı  Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı  Maddeler Eklenmesine Dair 2880 Sayılı  Kanunla değiştirilen 3 üncü 
maddesinin (m) bendinde sayılan ünvanlan ve aynı  kanunun değiştirilen 27 nci ve 28 inci 
maddelerinde sayılan nitelikleri taşıyan kişileri; 

"Öğretim Görevlisi ve Okutman" aynı  kanunun 31 inci ve 32 inci maddelerinde sayılan 
nitelikleri taşıyan ve görevleri yapan kişileri; 

"Araştırma Görevlisi, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim planlamacısı" aynı  kanunun 33 üncü 
maddesinde sayılan görevleri yapan kişileri, ifade eder. 

MADDE 4. Bu karara göre sözleşmeyle çalıştırılacak yabancı  uyruklu öğretim elemanlanna 
ödenebilecek aylık brüt sözleşme ücretleri aynı  kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim 
elemanlanna ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının; 

Öğretim üyeleri, Öğretim görevlileri için 6 katı n ı, 
Uzman, Okutman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim planlamacı ları  için 4 katı n.; 

Araştı rma görevlileri için 2 kat ı nı  geçemez. 

Yabancı  uyruklu personele döner sermayeden ödeme yapılmaz. Ancak bu personele görev 
aldıkları  üniversite tarafından sözleşme esaslan içinde lojman veya çevre rayicine göre 
kiralanacak ikametgah tahsis edilebilir. 

MADDE 5. Aylık brüt sözleşme ücretleri 4 üncü maddede belirtilen üst sımrlan aşılmamak 
kaydıyla, sözkonusu personelin; 

Öğretim durumları, 
Uzmanlı k alanları  ve görevlerinin özellikleri, 

Mezuniyetlerinden itibaren hangi hizmetleri yürüttükleri ve hizmet süreleri, 

Öğretim yükleri, 



Kendi ülkelerinden veya uluslararası  kuruluşlardan yard ı m veya burs alı p almad ı kları, 
Türkiye'de yerleşmiş  olup olmadı kları  ve kalış  süreleri, dikkate al ı narak Yükseköğretim 
Kurulunca belirlenir. 

ilgililerin eğitim ve öğretim ile doğrudan ilgili olmayan hizmet süreleri, ücretlerinin 
belirlenmesinde dikkate alınmaz. 

MADDE 6. Sözleşme ile çalıştınlacak personele sözleşme ücreti ile görevlendirme süresi, bir 
yanyıl ise yalnız kendisi için, görevlendirme süresi iki yarı  yıl veya daha fazla süreli olduğu 
takdirde kendisi ve eşi için ülkesinden gelme ve gitme masrafları  dışında herhangi bir ad altında 
ödeme yapı lamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz. 

MADDE 7. Sözleşme ile çalıştırılan personelin öğretim yükü ve ek ders görevleri hakkında 
2547 sayı lı  Yükseköğretim Kanunun 2880 sayılı  Kanunla değiştirilen 36. ve 2547 sayılı  
Kanunun 40. Maddelerinin ilgili hükümleri uygulanır. 

Ilgili personel, sözü edilen Kanun maddeleri ile öngörülen hizmetler dışında gelir getirici başka 
bir iş  yapamaz. Yapmasına izin verildiği takdirde aylık kazancı  maaşından indirilirl. 

MADDE 8. Yabancı  uyruklu öğretim elemanlannın sözleşmeli olarak çalıştırılmaları  için 
öncelikle yükseköğretim Kurulunun Yabancı  uyruklu öğretim elemanlarının ücreti konusunda 
karar alması  ve bu karardan sonra İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili görüşünün istenmesi, 
olumlu görüş  alınmasından sonra ilgili üniversite rektörlüğünce imzalanacak sözleşmenin vize 
için Maliye Bakanlığına gönderilmesi gereklidir. Sözleşmeninin aynı  şartlarda uzatılması, 
Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine ilgili üniversite Rektörlüğünce yapı lır ve 
Maliye Bakanlığına bilgi verilir. 

MADDE 9. Yapılacak sözleşmelerde personelin görevi ve görev yeri veya yerleri belirtilir. 
ilgililer, 2547 ve bu kanunun bazı  maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı  maddeler 
eklenmesine dair 2880 sayılı  kanunlann hükümleri dışında belirtilen görevden başka bir işte ve 
görev yeri dışında çalıştınlamaz. 

Görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı  
Harcırah Kanunun hükümlerine göre saptanan süreyi ve birinci derece Devlet Memurlarma 
ödenen harcirah miktarını  aşmamak üzere sözletmelerinde belirtilir. 

MADDE 10. Sözleşmeli süreleri iki yıl ile sınırlıdır. Sözleşme süresinin bitiminde Maliye 
Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle her defasında iki yıl olmak üzere bu süre 
uzatılabilir. 

MADDE 11. (Değişik: 25/12/2006-2006/11518) (1) Sözleşmeli statüde çalışan yabancı  uyruklu öğretim 
elemanları n ı n yı ll ı k izin süresi emsali kadrolu öğretim elemanları nı n izin süresi kadard ı r. 

Bunlardan hamile olanlara; doğum öncesi sekiz, doğum sonrası  sekiz olmak üzere toplam 16 
hafta süreyle doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi sekiz hafta izin süresine iki hafta 
eklenir. isteyenler beklenen doğum tarihinden sekiz hafta önce, sağl ı k durumunun uygun olduğunu 
hekim raporu ile belgelemek koşulu ile doğuma üç hafta kalana kadar çalışabilir. Doğum öncesi üç hafta 
doğum izni kullananlar, doğum öncesi kullanmadı kları  doğum iznini doğum sonrası  kullan ı rlar. 

Bu sürenin sonundan başlayarak bir yı l süreyle ders görevi program ı  günde bir buçuk saat 
süt izni kullan ı labilecek şekilde yapı lı r. 



(4) Hastal ı k veya doğum izni sebebiyle ilgiliye 506 sayı lı  Sosyal Sigortalar Kanunu uyarı nca 
yapı lacak geçici iş  göremezlik ödeneği tutarı  ilgilinin ayl ı k sözleşme ücretinden 

MADDE 12. (Değişik: 25/12/2006-2006/11518) Sözleşmeli statüde çalışan yabancı  uyruklu 
öğretim elemanlarının sosyal güvenlikleri Sosyal Güvenlik Sözleşme hükümleri saklı  kalmak 
kaydıyla 506 sayılı  Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca tüm sigorta kollarına prim ödenerek 
sağlanır. 

MADDE 13. Sözleşme koşullarını  yerine getirmeyen ve durum kendisine yazı  ile bildirildiği 
halde tutumunu değiştirmeyen personelin sözleşmesi Rektör tarafından feshedilir. 

MADDE 14. Bu kararda düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki genel hilkümler 
uygulanır. 

MADDE 15. Bakanlar Kurulunun 12 Temmuz 1982 tarih ve 85102 sayı lı  Kararı  ile yürürlüğe 
giren "Yükseköğretim Kuruluşlarında Yabancı  Öğretim Elemanı  Çalıştırılmasma ilişkin Karar" 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

EK MADDE 1._278 sayılı  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması  
Hakkında Kanunun 16 ncı  maddesinde belirtilen görevlendirme ve ödemeler, bu Kararda yer 
alan sınırlamalara tabi tutulmadan yapılabilir 

MADDE 16. Bu karar yayımlandığı  tarihte yürürlüğe girer 

MADDE 17. Bu kararı  Bakanlar Kurulu yürütür. 



Sinop Üniversitesi Evrak Tarih ve Sayısı: 14/10/2019-13445 

YA( 	
T.C. 

YÜKSEKÖĞRETIM KURULU BASKANLIĞI 
Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı  

Sayı 	:75850160-104.01.04.01-E.76089 
Konu :Doktora/Sanatta Yeterlilik Öğretim 

Üyesi Asgari Yeterlilik 

İVEDİ  
11.10.2019 

DAĞITIM YERLERİNE 

10/10/2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; 
Bir anabilim dalında doktora/sanatta yeterlilik programının açılmasına ilişkin tekliflerin 
değerlendirilmesinde o anabilim dalında gereken akademik özelliklerin yanında en az 
doktorası  veya doçentliği programın alanında olan ikisi profesör veya biri profesör ikisi doçent 
olmak üzere altı  öğretim üyesinin bulunması  şartlan kapsamında bu öğretim üyelerinden 
ikisinin yabancı  uyruklu olabilmesine imkân tanıyan bir düzenleme yapı lmasına ilişkin 
üniversitelerin teklifleri de dikkate alınarak söz konusu öğretim üyelerinden en fazla ikisinin 
yabancı  uyruklu olabilmesine karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Halil İbrahim AYÇİÇEK 
Başkan a. 

Genel Sekreter V. 

Dağıtım: 

Gereği: 

Tüm Oniversiteler(Kep)ne 
Tüm Üniversiteler(Posta)ne 
KKTC Üniversitelerine 

Bilgi: 

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı  
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı  
Proje Koordinasyon Birimine 
Vakıf Yükseköğretim Kunımlan Daire 
Başkanlığına 
Yükseköğretim Planlama, Denetleme 
Akreditasyon ve Koordinasyon Kuruluna 

Not: 5070 sayı lı  Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı  aslı  ile aynıdır. 

Üniversiteler Mali. 1600. Cad. No:10 06539 Bilkent Ankara-Türkiye 	 Bilgi için:Haydar ALTUNAY 
Telefon: 0(312) 298 70 00 	 Araştırmacı  
Faks: 0(312) 266 47 59 
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Sinop Üniversitesi Evrak Tarih ve Sayısı: 19/09/2019-12219 

YA< 	
T.C. 

YÜKSEKÖĞRETIM KURULU BAŞKANLIĞI 
Personel Dairesi Başkanlığı  

Sayı 	: 82444403-210.04 -E.68104 
	

19.09.2019 
Konu :Yabancı  Uyruklu Öğretim Eleman' 

Çalıştınlması  

DAĞITIM YERLERINE 

Devlet yükseköğretim kurumlarında yabancı  uyruklu öğretim elemanlanmn ilk defa 
çalıştırılması  taleplerinde, aylık brüt sözleşme ücretinin, profesör, doçentler ile doktorah 
öğretim elemanları  için aynı  kurumlarda görevli emsali Türk vatandaşı  kadrolu öğretim 
elemanlanna ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt tutarının 1,5 katını, 
doktorası  olmayan öğretim elemanları  için ise muadillerini geçmeyecek şekilde teklif edilmesi 
11.09.2019 tarihli Yürütme Kumlu toplantısında uygun bulunmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Süleyman Necati AKÇEŞME 
Başkan a. 

Genel Sekreter 

Dağıtım: 

Devlet Üniversiteleri-(Kep)ne 
Devlet Üniversiteleri-(Posta)ne 

Not: 5070 sayı lı  Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı  aslı  ile aynıdır. 

üniversiteler Malı. 1600. Cad. No:I0 06539 Bilkent Ankara-Türkiye 
Telefon: 0(312) 298 70 00 
Faks: 0(312) 266 47 59 

Bilgi için:Yusuf Murat ÇELEBİ  
Sekreter 

   

   



05/04 2019 18:01 FAX 03122664748 
	 ıaj 000lı000t 

VırA T.C. 
YÜKSEKÖĞRETIM KURULU BASKANLIĞI 

Eğitinı-Öğretinı  Dairesi Başkanlığı  

1VEDI 
Sayı 	:75850160-301.01.01-E.26590 

	
05.04.2019 

Konu :Asgari Öğretim Eleman' Arasında 
Yabancı  Uyruklu 

DAĞITI/vI YERLERINE 

Oniversitelerimizden gelen görüşler de dikkate alınarak. yükseköğretim programlarında eğitim ve 

öğretime baş lanması  ve bunun sürdihillebilmesi için gerekli asgari öğretim elemanları  ile eğitim ve 

öğretime başladıktan sonra ilgili programlarda görevlendirilen öğretim elemanları  arasında yabancı  
uyruklu öğretim elemanları nın da yer alabilmesi konusu 03/0412019 tarihli Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş  ve yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 

başlanması  ve bunun sürdiMilebilmesi için Yükseköğretim Kurulunun 16/01/2019 tarihli kararı  
ile asgari koşulları  belirlenmiş  ve ün versitelere bildiribuiş  olan programlar için, eğitim ve 

öğretime başlama aşamasında aranan asgari öğretim elemanlarının tamamının TC uyruklu 

olmasına; bununla birlikte programlarda eğitim ve öğretimin Lisünçtyikunrim_ı  a kadar 
tamımianm s istenen asaar 	'ettin e emanlannın, Tıp Fakültesi için en fazla 10'unım, 

Digilik ve Eczacıbk Fakültelerinde en fazla ‘İ liinün, diğer programlar için de en fazla 2'sinin, 

yabancı  uyruklu öğretim eleman' olabileceğine karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

R e—ini:Labs:k 

Süleyman Necati AKCESME 
Başkan a. 

Genel Sekreter 

Dağı t ım: 

Gereği: 

Tüm eniversiteler(Kep)ne 
Tüm Üniversiteler(Posta)ne 

Bilgi: 

Personel Dairesi Başkanlığına 
Vakıf Yükseköğretim Kurumları  Daire 

Başkanlığına 
Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme 

Daire Başkanlığına 
Yükseköğretim Denetleme Kumlu Başkanlığı  

Not: 50-0 sayılı  E lekuonik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik İI112ail ash ile aynıdır. 

Üniversiteler Malı. 1600. Cad. No:10 06539 Bilkent Ankara-Türkiye 	 Bilgi için:Asuman ÖZEL 
Telefon: 0(312)293 70 00 	 Uzman 
Faks: 0<312)266 	59 
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