
2.6 Öğretim Görevlisi İstihdam İlkesi 

 

Öğretim Görevlileri, hedeflerimize etkin şekilde ulaşmak için TUFL’un en önemli bileşenidir. 
TUFL her zaman aşağıdaki özelliklere sahip öğretim görevlileri ile çalışmayı hedefler; 

- İngilizceyi veya başka bir yabancı dili öğretmek için yüksek motivasyon gösterme 
- Etkili öğretme becerilerine sahip olma 
- Çalışkan ve pozitif bir takım üyesi olma 
- Öğrencilere, meslektaşlarına, idareye ve yapılan işe karşı olumlu tutumlara sahip olma 
- Başkalarının görüşlerine saygı duyma 
- Hiçbir durumda umutsuz olmama, yapıcı ve gayretli çabalar gösterme 
- Çalışmaya olan bağlılık ve kişisel ve mesleki gelişim gösterme 
- Otonom öğrenmeye motive olma 
- Konuşmada açık ve dürüst olma, beklemeden ve şikâyet etmeden aynı anda problemleri 

söyleme ve çözüm bulmak için yardımcı olma 
 

Öğretmenlerle ilgili diğer akademik konular, Rektörlük tarafından açıklanan ve Toros 

Üniversitesi'nin internet sayfasında ve YÖK'ün resmi internet sayfasında ilan edilen Yüksek 

Öğrenim Kurulu (YÖK) ile ilgilidir. 

Öğretim Görevlisi işe alım ihtiyacı olduğunda, Rektörlüğe niçin bir öğretim görevlisine 

ihtiyaç olduğunu açıklayan bir yazı yazılır. Onaylandıktan sonra, İnsan Kaynakları 

Departmanı, kaç kişilik kadro açığı olduğunu, istenilen akademik bilgileri, belgelerin son 

teslim tarihi, sınav tarihi, duyuru tarihi gibi detayları YÖK resmi sayfasında duyurur. 

Adayların (belirlenen ölçütlerde ve YÖK onayıyla) diploma dereceleri, yabancı dil puanları 

ve Ales puanları değerlendirilerek puanları hesaplanır ve not derecelerine göre listelenir. 

Liste, Toros Üniversitesi internet sayfasında ilan edilmesi gereken günde duyurulur. Bu 

duyuruda ayrıca adayların örnek dersi ne zaman ve nerede yapacakları bildirilir. Örnek ders 

metninin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Referanslarına, çağdaş yöntembilim teknikleri 

kullanarak ve TUFL'un öğretim felsefesine göre anlatılması gerekmektedir. Adaya gerekli 

bilgiler e-posta ile açıklanılarak, anlatması istenilen konu metni gönderilir. Jüri üyeleri 

örnek ders gününde bir araya gelir ve işe alım değerlendirme ölçütü kullanarak aday 

öğretmene ayrı ayrı notlar verirler. Daha sonra notlar toplanır ve jüri sayısına bölünür ve 

aday öğretmenin notu ile ayrıntılı bir rapor hazırlanır. Açılan kadro sayısından daha fazla 

aday varsa, en yüksek nota sahip olan öğretim görevlisi / öğretim görevlileri Toros 

Üniversitesi internet sayfasında ilan edilir. Aday öğretmen ayrıntılarla ilgili konuşmak için 

okula davet edilir ve teklifi kabul ederse, Rektörlüğe bir yazı gönderilir. Rektörlük 

onayladığında, Öğretim Görevlisi işine başlayabilir. 

 

Bir Öğretim Görevlisi aday Öğretim Görevlisi sayılabilmesi için aşağıdaki diplomalara ve 
sertifikalara sahip olması gerekir; 
 

- Öğretim Görevlisi aşağıda belirtilen alanların birinden mezun olmuş olmalıdır;  
             İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,     

            İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Öğretmenliği. 

- Öğretim Görevlisi alanında en az beş yıl tecrübe veya yüksek lisans derecesine sahip o 

olması gerekir. 
- Öğretmenin, ALES’ten (Yüksek Öğrenim Kurumu YÖK'ünden Akademik Personel ve 



Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) "70" ve üzerinde puan aldığına dair bir belgesi 
olmalıdır. 

- Öğretmenin İngilizce seviyesinin yeterli olduğunu kanıtlamak için "90" ve üzerinde bir 
not (ulusal ve / veya uluslararası sınavlardan, YDS / YÖKDİL / TOEFL / TOEIC) almış 
olması gerekir. 

- Öğretim Görevlisi İşe Alım Süreci; 



 

 

ADAY ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  SINAV SÜRECİ 

Adayın sunacağı metin, talimatlarla birlikte aday Öğretim görevlileri e-posta yoluyla gönderilir. 
Aday, sınav gününde gelir ve jüri önünde bir PowerPoint sunumu yapar. Jüri, adayı kriterlere 

göre değerlendirir ve notu Toros Üniversitesi internet sayfasında ilan edilir.

TOROS WEB SAYFASI

Adayların puan durumlarına göre listeleri Toros Üniversitesi internet sayfasında (aday öğretim 

görevlisi puanları, nerede ve hangi tarihte jüri önünde sınava girecekleri) ilan edilir.

İNSAN KAYNAKLARI
Belgeler İnsan Kaynakları tarafından toplanır ve aday öğretim görevlisi başarı 
oranlarına (aday diploma notları, ales notları, yabancı dil notları) göre notları 

sıralaması ve kontrol etmesi için Yüksekokula  gönderilir.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU (YÖK) WEB SAYFASI

Belgelerin İnsan Kaynakları'na teslim zamanı , ilan günü, ve sınav günü gibi detaylar 
Yükseköğretim Kurumu'nun resmi internet sitesinde yazılıdır.

İNSAN KAYNAKLARI

Yükseköğretim Kurulu internet resmi sayfasında yeni bir Öğretim Görevlisi  ihtiyacı 
olduğu duyurulur.

REKTÖRLÜK
Rektörlük makamı talebi Mütevelli Heyet Başkanlığının onayına sunar. Talebe dayalı olarak 

yeni bir Öğretim Görevlisi ihtiyacı teyit edildiği takdirde talep, İnsan Kaynakları'na 
gönderilir.

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ  YÖNETİMİ

Bölüm Başkan Yardımcısı yeni öğretim görevlisi ihtiyacı olup olmadığını Eğitim Koordinatör ile
tartışır ve kararlaştırır. (Sınıf başına düşen öğrenci sayısı ve sınıf programları dikkate
alınır)Bölüm Başkan Yardımcısı gerekçesiyle Öğretim Üyesi ihtiyacına ilişkin bir dilekçe yazar
ve bunu resmi yollaYDYO müdürlüğüne gönderir.



2.7 Mesleki Gelişim İlkesi 

 

Amacımız, etkili öğretime dayalı başarılı bir programa sahip olmaktır; bu nedenle, öğretim 

sürecinden önce, süreç sırasında ve sonrasında öğretim görevlilerine planlı etkinliklerle ve 

mesleki gelişimi teşvik etmek için “açık kapı" politikasıyla gerekli destek, rehberlik ve fırsatlar 

sağlanır. 

Öğretim Görevlilerinin daha fazla rehberliğe, desteğe ve eğitime ihtiyaç duydukları alanlar; 

toplantılar, sınıf gözlemleri, anketler, öğretim görevlisi raporları, öğrenci anketleri, dilek kutusu 

sonuçları, yansıtma raporları aracılığıyla belirlenir. 

Özellikle sınıf gözlemleri ve yansıtma raporları Öğretim Görevlilerinin gelişimine odaklanır ve 

Bölüm Başkan Yardımcıları tarafından öğretim görevlisi ile bire bir konuşarak ve gözlem 

tablosu hakkında tartışarak ve diğer dersler ve modüllerdeki / kurlardaki gelişimi 

gözlemlenerek Öğretim Görevlilerinin bireysel ihtiyacı keşfedilir ve desteklenir. İhtiyaç 

bireysel olarak öğretim görevlisi için değilse, sınıf yönetimi veya yeni bir teknik veya yöntem 

konusunda desteklenmesi gereken daha fazla öğretim görevlisi varsa, okulda çalıştaylar, 

seminerler ve konferanslar düzenlenir. Öğretim Görevlilerinin ihtiyaçlarına göre okul dışı 

danışmanlar tarafından da çeşitli çalıştaylar ve sunumlar düzenlenmektedir. TUFL Öğretim 

Görevlileri, ERASMUS programları da dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde 

sunum ve çalıştay yapmaya teşvik edilmektedir. 

 


