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AKADEMİK KARİYER 

NEDİR?

Kariyer süreci içerisinde adlandırılır.

Bu kariyer sürecinde amaç

akademisyen olmaktır. Akademik

kariyerde akademisyen olup bilimle

ilgilenmek, araştırma yapmak,

bilimsel makale yazmak, sürekli

öğrenme durumunda olmaktır.



Akademisyen Kimdir?

• Üniversitelerin farklı bölümlerinde ders veren, alanı dahilindeki konularda

araştırmalar yapan, bilimsel çalışmalar yürüten, konusu ile ilgili deneysel

çalışmalar hazırlayan, aynı zamanda konferans, sempozyum ve panel gibi

faaliyetlere katılarak araştırma sonuçlarıyla ilgili öğrencilerini, toplumu

bilgilendiren kişilere akademisyen denir.



Kimler Akademisyen Olabilir?

• Bilimsel araştırma yapmayı seven, okumaktan, fikir geliştirmekten, bilimsel

gelişmeleri yakından takip etmekten hoşlanan, dinlemeyi ve konuşmayı seven,

yüksek not ortalamasına sahip lisans mezunları; ALES ile yüksek eğitimlerine

devam ederek akademisyenlik yoluna adım atabilirler.



AKADEMİK KARİYER NASIL YAPILIR? 

• Üniversitelerin lisans bölümünden mezun olmak gerekir. Yüksek lisans

yapmak gerekir. Yüksek lisans yapmak içinde bazı aşamalar bulunur.

Akademik bir yolculuğa çıkmak isteyen kişiler tezli yüksek lisans yapması

gerekir. Tezsiz yüksek lisans yapan kişiler bu yolculuğa devam edemezler.

Yüksek lisans yapmak için ALES sınavı girilmesi gerekir. Bu sınavdan en az

55 puan alınması gerekir. Üniversiteye göre değişiklik göstermektedir. Kimi

üniversiteler 70 puan istemektedir.



• Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayıp doktora programına

başvurulması gerekir. Doktora programlarına başvurmak için üniversitelerin

yayınladığı ilanları takip etmek gerekir. Doktora programları ders dönemi ve

tez dönemi ile birlikte toplam 4 ile 6 yıl arasında değişmektedir. Akademik

kariyer yapmak için yüksek lisans ve doktora yapmak şarttır. Üniversiteler

ihtiyaçları doğrultusunda yıl içerisinde akademik kadro ilanları yayınlarlar.







• Bu ilanlar içerisinde akademisyenin sahip olması gereken özelliklerde yüksek

lisans yapıyor veya yapmış olmak diye belirtilir. Akademik kadro için örnek

vermek gerekirse; “Sosyoloji bölümünden mezun olmuş, Sosyoloji alanında yüksek

lisans yapmış veya yapıyor olmak, ALES’ten en az 70 puan almak, YDS’den en az

50 puan almak” gibi şartlar belirtilir. Belirtilen bu şartlar ve diğer şartlara uygun

bireyler başvuruda bulunur. Başvuruda bulunan kişinin aşamaları geçmesi gerekir.

Aşamaları geçen kişiler akademik kadroya dahil olur. Daha sonra mesleki

kıdeminize göre diğer unvanlara da başvurularda bulunabilir.



Akademisyenin Görevleri Nelerdir?

• Akademisyenlerin görevleri temel olarak şunlardır;

• Üniversitelerde ders vermek,

• Alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak,

• Bilimsel makaleler yazmak,

• Ülkedeki ve dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip ederek bunlar hakkında 
çıkarımlarda bulunarak yeni fikirler sunmak,

• Kongre ve konferans gibi organizasyonlara katılarak toplumu ve akademi 
dünyasını bilgilendirmek.



Akademisyenlerin Sorumlulukları Nelerdir?

•Akademisyenlerin kademelerine ve unvanlarına göre sorumlulukları
değişmektedir. Ancak hangi kademe ve unvandan olursa olsun hepsinin ortak sahip
olduğu sorumluluklar bulunmaktadır. Bu sorumluluklar;

•Her zaman verilen iş yükü ve görevi yeterli aynı zamanda etkili bir biçimde yerine
getirmek.

•Kendi uzmanlık alanında öğrencilere eğitim vermek.

•Nitelikli bir eğitim ortamı oluşmasını sağlamak.

•Bilgilerini sürekli güncel tutmak zorundadır.



• Değişen dünyaya ve çağın gerekliliklerine göre öğretim yapmak.

• Öğrencilerin bilgisini ve yeterliliklerini ölçmek için projeler hazırlatmak ve
bunları değerlendirme aşamasına almak.

• Öğrencilerine, hangi kaynağa nasıl ulaşılır, kaynak araştırması nasıl yapılır vb.
konularda temel bilgileri vermek.

• Öğrencilerine tez yazım dönemlerinde tez danışmanlığı yapmak.

• Meslektaşlarıyla sürekli iletişim içinde olmak. Fikir alışverişi içinde bulunmaları
gerekir.



Akademik Kariyer Planlayanlar Hangi 

Niteliklere Sahip Olmalıdır?

• Yoğun çalışma temposuna sahip olmak.

• Disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.

• Eleştirel bakış açısına sahip olmak.

• Düşünsel farklı yaklaşımlar benimsemek.

• Uzman olmak istediği alandaki akademik gelişmelerden haberdar olma.



• Sürekli kendini geliştirebilmeli.

• Akademisyenliğin ömür boyu sürecek olan bir öğrencilik olduğunu bilme 

bilincini taşımalı.

• Sürekli alanındaki etkin kişilerle irtibat halinde olma.

• Hitabet gücü yüksek olmalı.

• kariyer, akademisyen, yüksek lisans, akademisyen olma,



Akademik Unvanlar

• Uz. (Uzman)

• Öğr. Pl. (Öğretim Planlamacısı)

• Çev. (Çevirmen)

• Okt. (Okutman) 

• Öğr. Gör. (Öğretim Görevlisi)

• Öğr. Üye. (Öğretim Üyesi)

• Arş. Gör. (Araştırma Görevlisi)

• Arş. Gör. Dr. (Araştırma Görevlisi Doktor)

• Dr. Öğr. Üyesi (Doktor Öğretim Üyesi)

• Doç. (Doçent)

• Doç. Dr. (Doçent Doktor)

• Prof. (Profesör)

• Prof. Dr. (Profesör Doktor)

• Ord. Prof. Dr. (Ordinaryüs Profesör 
Doktor)



ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KİMDİR?

• Öğretim görevlisi, fakülte bölüm başkanı tarafından tahsis edilen alanlarda 

lisans düzeyinde ders vermekle sorumludur.



Öğretim Görevlisi Nasıl Görevlendirilir?

• Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim
üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının
eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile
tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler.

• Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına
başvuracak olanlar hariç olmak üzere öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az
tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

• Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların,
rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile
öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro
şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler.



ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

• Öğretim görevlisi olmak için bilinmesi gereken bazı önemli bilgiler vardır.

Öğretim görevlisi olabilmek adına YÖK üzerinden verilecek akademik

personel duyurularının takip edilmesi gerekmektedir. Yüksek Öğretim

Kurumu'nun belirlediği koşullar kimi zaman farklılık gösterebilir. Bu

koşullardan birisi de başvuru sürecidir. Kişiye özel olarak verilen başvuru

süresince gereken şartlar sağlanmamış ise başvuru gerçekleşmeyecektir.



Üniversitede Öğretim Görevlisi Olma Şartları

• Öğretim görevlisi olmanın şartları aşağıdaki gibidir;

• - Öğretim görevlisi olabilmek adına verilen ilana alınacak kişi sayısının dört katı
kadar birey incelenmeye başlanır. İnceleme işlemlerin esansında kişinin YÖK'e
gitmesine gerek yoktur. Bu işlemlerin hepsi komisyon açısından yapılacaktır. Ön
değerlendirme etabında ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans not ortalaması gibi
durumlar esas alınır.

• - Ön değerlendirme esnasında alınan ALES puanının yüzde almışı ve yabancı dil
puanının yüzde kırkı esas alınır.

• - Meslek yüksekokulluna yapılan başvurular esnasında ALES puanının yüzde
yetmişi, lisans mezuniyet notunun ise yüzde otuzu esas alınır.



• - Ön değerlendirme işleminin başarı ile tamamlanmış olmasından sonra öğretim
görevlisi adayları ön değerlendirmeden hemen sonra yazılı sınava gireceklerdir.

• - Yazılı sınav sonrasında ikinci değerlendirme etabına geçecek olan öğretim
görevlisi adayları ALES puanlarının yüzde otuzu, girmiş oldukları yazılı sınav
notunun yüzde otuzu, lisans not ortalamasının yüzde otuzu, yabancı dil puanının
yüzde onu esas alınıp sıralamaya tabii tutulacaklardır.

• - Boş kadro sayısı ile en başarılı öğretim görevlisi adaylarının işe alınma vaktinin
başlaması adına kararname çıkarılır. Çıkarılan bu kararname sonrası öğretim
görevlileri işe başlayabilirler.



Öğretim Görevlisinin Sorumlulukları Nedir?

• Bir uzmanlık alanı dahilinde öğretim, araştırma ve idari görevleri üstlenmek üzere
üniversiteler ve yükseköğretim kurumları tarafından istihdam edilen öğretim
görevlisinin sorumlulukları şunlardır;

• Sorumlu olduğu lisans derslerini hazırlamak ve yürütmek,

• Yüksek kaliteli bir müfredatın geliştirilmesine, planlanmasına ve uygulanmasına
katkıda bulunmak,

• Öğrenim materyallerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, çalışma planları
hazırlamak,

• Öğrenci ilerlemesini, başarısını ve katılımını izlemek üzere kayıt tutmak,



• Araştırma sonuçlarını paylaşmayı, bölüm içi ve dışı disiplinlerarası işbirliğini
geliştirmeyi amaçlayan bölüm seminerlerine katılmak,

• Öğrenci ödevlerini, denemeleri, sınavları hazırlamak, gerektiğinde akademik
performansa yönelik birebir geri bildirim sağlamak,

• Departman veya fakülte çapındaki çalışma gruplarına istenen şekilde katkıda
bulunmak,

• Makale ve diğer bilimsel yayınları kaleme almak,

• Diğer akademik personel üyeleri ile bölüm ve fakülte toplantılarına katılmak,

• Mesleki gelişimi sürdürmek



Kimler Araştırma Görevlisi Olabilir?

• Araştırma görevlisi olmak için lisans mezunu olmak yeterlidir. YÖK’ün

web sayfasındaki ilanlarda araştırma görevlisi kadrosu için gerekli

şartlarda kimi zaman yüksek lisans yapıyor olmak, yüksek lisans yapmış

olmak, doktora yapıyor olmak gibi şartlar konulabilir. Bu kadrolara lisans

mezunu birisi olarak başvuramazsınız. Siz, başvuru şartlarında size uygun

olan kadrolara başvurmalısınız.



Araştırma Görevlisi Olmak İçin Ortalamanın Önemi

• Ortalama, size araştırma görevlisi başvurusu esnasında bir katkı sağlamaz. Araştırma
görevlisi alımlarında ilk etapta ALES puanınızın %60 ve dil puanınızın %40 alarak
puanınız hesaplanır. Bu hesaplamadan sonra yapılan sıralamada mülakata/bilim sınavına
girmeye hak kazanırsanız, ortalamanız devreye girer. Ancak yüksek lisans başvurusunda
ise birçok üniversitede 2.50 not ortalaması alt limit olarak belirlenmiştir. Bu alt limiti
üniversitenizin web sitesinden ya da ilgili birimi arayarak öğrenebilirsiniz.

• Ortalamanızın psikolojik olarak bir etkisi söz konusudur. Ortalaması 3.50 üzerinde olan
birisinin derslerinde başarılı olduğu ve kendi bölümünde yeterli bilgiye sahip olduğu
varsayılır. Tabi bu durum mülakatta ya da bilim sınavında daha net ortaya çıkmaktadır.
Ancak ortalama her zaman için size olumlu bir katkı sağlar.



Alanınızda İlgili ve Bilgili Olmalısınız

• Araştırma görevlisi demek, geleceğin doçent ve profesörü demektir. Araştırma görevlisi akademik kariyer yapmak isteyenlere

yüksek lisans ve doktora sürecinde yapılan bir katkı gibi düşünülebilir. Yani sizden beklenen, ömür boyu araştırma görevlisi

olarak kalmanız değildir. Bu ilerleme de akademik olarak kendi alanınızda kendinizi yetiştirmenize ve önce yüksek lisans,

sonra doktora eğitimini tamamlamanıza bağlıdır.

• Peki alanınızda ilgili olmak neden önemlidir? Araştırma görevliliği ile başlayan akademik kariyeriniz, ömrünüzün sonuna kadar

devam edecektir. Sürekli kendi alanınızdaki yenilikleri takip etmelisiniz. Literatüre hakim olmalısınız. Her konu hakkında

uzman olmasanız da her konuda kimlerin uzman olduğunu ve otorite isimleri bilmelisiniz. Ömür boyu yapacağınız bir

meslekten bahsediyoruz. İlerleyen yıllarda doçent ve profesör olacaksınız. Bu da sizin kendi alanınızı sevmenizi gerektiren bir

şeydir. Çünkü sevmediği bir şey ile ömrünün büyük bölümünü geçirmeyi kimse istemez.

• Araştırma ve görevliliği ve onun devamı olan öğretim üyeliği, sabah 9 – akşam 5 çalışıp eve geldiğinizde ayaklarınızı uzatıp

televizyon izleyebileceğiniz bir meslek değildir. Çünkü okulda geçirdiğiniz vakitlerde bölümünüz ve öğrencilerinizle

ilgilenirken evde geçirdiğiniz vakitlerde de araştırma ve kendinizi geliştirmeye vakit ayırmalısınız. Aksi takdirde

araştırmalarınız eksik kalacak yahut insanlarla iletişiminiz ve bölümünüzde yerine getirmeniz gereken işlerinizi aksatacaksınız.

• Şunu unutmayın, üniversitede araştırma görevliliği ile başlayan kariyeriniz ile birlikte siz artık bilim insanısınız. Bu da özverili

bir yaşam şartlarını gerekli kılmaktadır. Aksi takdirde bilime yapacağınız katkı çok düşük olacaktır.



Yeterli ALES ve İngilizce Puanı

• Maalesef ülkemizde son yıllarda bu mesleğe artan talepten dolayı, mesleğe giriş de belli müeyyidelere bağlanmıştır.
Bunların başında ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ve İngilizce (KPDS, ÜDS, TOEFL,
IELTS vs.) puanlarınız olması gerekir.

• Teknik olarak araştırma görevlisi kadrolarına başvuru esnasında ALES puanınızın en az 70 ve dil puanınızın en az 50
olması gerekmektedir. Ancak üniversiteler bu şartları kendi tercihlerine göre değiştirebilir. Örneğin ODTÜ genellikle
araştırma görevlisi alımlarında 85 dil puanı istemektedir. Çünkü ODTÜ’de eğitim dili İngilizce’dir.

• İlk başvuru esnasında dil puanınız hesaba katılmaz (yukarıda bahsetmiştik). Ancak mülakata/bilim sınavına
çağırılırsanız bu ikinci etapta ortalamanız ile birlikte dil puanınız da devreye girecektir.

• Yabancı dil şartı teknik olarak istenmekle birlikte, bazı alanlarda çok önemli hale gelmiştir. Özellikle literatürün
İngilizce dilinde geliştiği ve yerli çalışmaların az olduğu alanlarda İngilizce çok önemlidir. Bu bölümlere örnek olarak
Uluslararası İlişkiler bölümünü gösterebiliriz. Bu alanda teoriler ortaya atanlar genelde yayınlarını İngilizce olarak
yapmaktadır. Bu yüzden bu alanda çalışmak isteyenlerin iyi bir İngilizce seviyesi olması gerekir.



Öğretim Üyesi Kimdir?

• Öğretim üyesi; üniversitelerde kadrolu çalışan, doçent ya da profesör gibi

unvanlara sahip olan akademik personeldir. Öğretim üyeleri, YÖK

(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) tarafından denetlenen üniversite,

yüksekokul ya da enstitü gibi kurumlarda çalışabilir.



Öğretim Üyelerinin Sorumlulukları Nelerdir?

• Öğretim üyeleri; öğrenci yetiştirmek ya da akademik çalışmalar yapmak gibi farklı görevlere
sahiptir. Genellikle üniversitelerin alanlarıyla ilgili kollarında faaliyet gösteren öğretim
üyelerinin yerine getirmesi gereken sorumluluklar şöyle sıralanır;

• Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yetiştirilmesi sürecinde çalışmak,

• İnteraktif bir ortam sağlamak ve öğrenmeyi kolay hale getirmek,

• Alanı ile ilgili akademik faaliyetlerde bulunmak,

• Tez, proje ve sanatta yeterlik gibi farklı süreçlere danışmanlık yapmak,

• Sempozyum, kongre ve panellere katılmak,

• Hakemli dergiler için araştırmalar yapmak.



Kimler Öğretim Üyesi Olabilir?

• Öğretim üyesi olmak isteyen kişilerin izlemesi gereken adımlar şöyle sıralanabilir;

• Üniversitelerden lisans derecesi ile mezun olmak,

• ALES’e (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) katılmak ve başvurulacak alanın baraj
puanını geçmek,

• YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil)
gibi sınavlardan başvurulacak alanın baraj puanını geçmek,

• Doktora, sanatta yeterlik ya da tıpta uzmanlık gibi süreçleri tamamlamak,

• Açılan kontenjanlara başvurmak ve öğretim üyesi olarak işe başlamak.

• Tabii ki öğretim üyeliği süreci burada da bitmiyor. Tüm bunlar dışında doçent ya da profesör gibi
unvanları almak için hakemli dergilerde makale yayımlamak ya da yapılan çalışmalar ile atıf almak
gerekiyor.



Öğretim Üyesinde Bulunması Gereken 

Nitelikler Nelerdir?

• Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmek, öğretim üyesinden beklenen en

önemli nitelik olarak gösterilir. Bunun dışında öğretim üyelerinden

beklenen nitelikler şöyle sıralanır;

• İyi derecede yabancı dil bilmek,

• Farklı fikirlere açık olmak,

• Akademik gelişmeleri takip etmek,

• Araştırmalara katılmak.


