
 
 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 
SÖZLEŞMELİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI 
 
 

ORTAK HÜKÜMLER 
 

 
1- Kendisi ile ilk kez sözleşme yapılacak aday, sözleşme önerisi yapmaya yetkili 

fakülte/yüksekokul yönetim kurulu önünde deneme dersi verir. Aday deneme dersi için 
alanından 5 farklı konu önerir. Bu konulardan biri ilgili yönetim kurulu tarafından seçilerek 
adaya bildirilir. Aday konu belirlendikten sonra 7 gün içinde, önceden kendisine bildirilen 
bir tarihte, öğretim elemanları ve öğrenciye açık olarak deneme dersini verir. Yönetim 
kurulu deneme dersi başarısına göre, adayın sözleşmesinin yapılmasını ya da 
yapılmamasını önerebilir. 

 
2- İlk kez öğretim üyesi unvanını Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde alacak veya 

akademik unvanı yükseltilecek aday başvuru için Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin 
Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşullarını sağlamalıdır. Bu adaya öğretim 
üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliğinin ilan şartı dışındaki usul ve esasları 
uygulanır. 

 
3- Yabancı uyruklu öğretim elemanı Türkiye’de almış olduğu unvana eşdeğer bir 

unvan için Eskişehir Osmangazi Üniversitesine başvuruyorsa adaya Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesinin Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ile öğretim üyeliğine 
yükseltilme ve atanma yönetmeliğindeki usul ve esasları uygulanmaz.  

 
4- Yabancı uyruklu öğretim elemanı Ülkesinde almış olduğu unvana eşdeğer bir 

unvan için Eskişehir Osmangazi Üniversitesine başvuruyorsa adaya Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesinin Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ile öğretim üyeliğine 
yükseltilme ve atanma yönetmeliğindeki usul ve esasları uygulanmaz.  

 
5- Yabancı uyruklu öğretim elemanı unvanını kendi ülkesinde almış ise akademik 

unvanının sahihliği, Ülkemiz açısından eşdeğerliliği ve ilgili mevzuata uyup uymadığı 
yabancı uyruklu öğretim elemanı değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir.  

 
6- Öğretim elemanının sözleşmesinin yenilebilmesi için söz konusu birimin ilgilinin 

yıl içinde gösterdiği akademik performansı değerlendiren ve çalıştırılmasını uygun bulan 
raporu esas alınır.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BAŞVURU KOŞULLARI 
 
 

I. Okutman eşdeğeri sözleşmeler için başvuru koşulları 
 

Lisans eğitiminin yanında uluslararası geçerliliği olan dil eğitimi sertifikalarından birine 
sahip olmak. 

 
II. Öğretim görevlisi eşdeğeri sözleşmeler için başvuru koşulları  

 
Görevlendirilecekleri bilim alanında en az lisansüstü eğitim görmüş olmak. 

  
         ÜNVANINI KENDİ ÜLKESİNDE VEYA TÜRKİYE’DE ALANLARIN 
 

I.  Yardımcı Doçent eşdeğeri sözleşmeler için başvuru koşulları  
 

 Uluslararası ya da ulusal (adayın kendi ülkesinde) hakemli dergilerde iki makalesi 
yayımlamış olmak. Güzel sanatlar (müzik alanı için) ulusal ya da uluslararası hakemli 
dergide, bir makale yayımlamış ve yurtiçi ya da yurt dışında, konser vermiş ya da eseri 
seslendirilmiş olmak.  Güzel sanatlar (plastik sanatlar alanı için) ulusal ya da uluslararası 
hakemli dergide bir makale yayımlamış ve yurtiçi ya da yurt dışında kişisel ya da karma 
sergi açmış olmak.  
 

II.  Doçent eşdeğeri sözleşmeler için başvuru koşulları 
 
Uluslararası ya da ulusal (adayın kendi ülkesinde) hakemli dergilerde üç makalesi 

yayımlamış olmak. Güzel sanatlar (müzik alanı için) ulusal ya da uluslararası hakemli 
dergide, iki makale yayımlamış ve yurtiçi ya da yurt dışında, konser vermiş ya da eseri 
seslendirilmiş olmak.  Güzel sanatlar (plastik sanatlar alanı için) ulusal ya da uluslararası 
hakemli dergide iki makale yayımlamış ve yurtiçi ya da yurt dışında kişisel ya da karma 
sergi açmış olmak.   
 

III. Profesör eşdeğeri sözleşmeler için başvuru koşulları 
 
         Uluslararası ya da ulusal (adayın kendi ülkesinde) hakemli dergilerde dört makalesi 
yayımlamış olmak. Güzel sanatlar (müzik alanı için) ulusal ya da uluslararası hakemli 
dergide, üç makale yayımlamış ve yurtiçi ya da yurt dışında, konser vermiş ya da eseri 
seslendirilmiş olmak.  Güzel sanatlar (plastik sanatlar alanı için) ulusal ya da uluslararası 
hakemli dergide üç makale yayımlamış ve yurtiçi ya da yurt dışında kişisel ya da karma 
sergi açmış olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


