
Evli (Evli) Boşanmış (Divorced)

Bekar (Single)
Evliliğin Feshi

(Termination of Marriage )

Adı (Name)
Dul (Widow)

Evliliğin İptali

(Annulment of Marriage)

Soyadı (Surname) Uyruğu (Nationality)

Anne Adı (Mother's Name) Çift Uyruğa Sahiplik (Dual Nationality)

Baba Adı (Father's Name) Mavi Karta Sahiplik (Blue Card Ownership )

Pasaport Geçerlilik Son Tarihi

(Date of Expiry)
Doğum Yeri (Place of Birth)

Doğum Ülke (Country of Birth) Doğum Tarihi (Date of Birth)

Lisans (Undergraduate Degree)

Yüksek lisans (Master's Degree)

Doktora/Sanatta Yeterlilik

(PhD./ Doctor of Arts)

Doçentlik (Associate Professorship )

Profesör (Professorhip)

Çalışma izni talebinin durumu

(Status of the work permit request)

Çalışma izni başlangıç tarihi

(Beginning date of work permit )

Çalışma izni bitiş tarihi

(Ending date of work permit )

Profesör

(Professor)

Doçent

(Associate 

Professor)

Doktor                

Öğretim Üyesi

(Asst. Prof. Dr.)

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

(Academic Staff

working as an instructor )

Brüt Sözleşme Ücreti:

(Gross Contract Salary)

Vereceği Derslerin Haftalık  Saati:

(Weekly Course Load)

Çalıştığı Unvan (Title)

A. Kişisel Bilgiler (Personal Information)

Ç. Çalışma Bilgileri (Working Experience)

Araştırma Görevlisi

(Research Assistant)

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

(Academic Staff working at an office)

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

(Working on Higher Education Institution/Faculty-Institute-School-Vocational School-Conservatory/Department 

Üniversite Adı

(University Name)

Uzmanlık Alanı

(Field of Specialization)

B. Eğitim/Unvan Bilgileri (Education and Title)

Yabancı Kimlik Numarası

(Foreigner Identification Number)

Daha önce Türkiye dışında çalıştığı kurumlar

(Institutions worked in other countries before)

Çalıştığı Kurum (Institution worked) Çalıştığı Ülke Adı (C. Worked) Başlangıç Tarihi (Beginning Date)

Mezuniyet/Unvan Tarihi

(Date of Graduation/ Title)

Medeni Durumu:

(Marital Status)

Bitiş Tarihi

(Ending Date)

Bitiş Tarihi (Ending Date)

İlk Görevlendirme

(First Appointment)

Görev Süresi Uzatımı

(Extension of Employment )

Daha önce Türkiyede çalıştığı kurumlar

(Institutions worked in Turkey before)

Başlangıç Tarihi

(Beginning Date)

Unvan

(Title)

YABANCI UYRUKLU BİLGİ DERLEME VE KİMLİK FORMU 

(INFORMATION FORM FOR INTERNATIONAL ACADEMIC STAFF)

C.Çalışma İzni Talebine İlişkin Bilgiler ((Information on Work Permit Request)



*Talep Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında İstihdam için ise; çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu akademik personelin durumuna uygun olan/olanların işaretlenmesi gerekmektedir.
(*If the request is for employment in Foreign Language Preparatory School, the international academic staff who requests for a work permit is required to mark the relevant boxes.) 

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.

(The international academic staff for whom a work permit is requested will be employed 

for foreign language teaching in the English preparatory class, and their mother tongue is 

not English. The international academic staff has at least a bachelor's degree in one of 

the fields such as English Language, English Literature, English Language Teaching and 

has at least two years of work experience in teaching the relevant language in an 

internationally recognized accredited language teaching center.)

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.

(The international academic staff  for whom a work permit is requested will be employed 

for foreign language teaching in the English preparatory class, and their mother tongue is 

not English. The international academic staff has at least a bachelor's degree in one of 

the fields such as English Language, English Literature, English Language Teaching and 

have a DELTA or CELTA certificate.)

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

(Compliance with the Special Conditions for the Employment of International Academic Staff)

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.

(The international academic staff for whom a work permit is requested 

will be employed for foreign language teaching in the English 

preparatory class and their mother tongue is English. The 

international academic staff has at least a bachelor's degree in one of 

the fields such as linguistics, language and literature, comparative 

literature, teaching or educational sciences.)

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.

(Theinternational academic staff  for whom a work permit is requested 

will be employed for foreign language teaching in the English 

preparatory class and their mother tongue is English. The 

international academic staff has at least a bachelor's degree and at 

least two years of work experience in teaching the relevant language in 

an internationally recognized accredited language teaching center.)

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.

(The international academic staff for whom a work permit is requested will be employed to teach 

languages other than English. The international academic staff has at least a bachelor's degree in 

the relevant language and has at least one year of academic work experience.)

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.

(The international academic staff for whom a work permit is requested 

will be employed for foreign language teaching in the English 

preparatory class and their mother tongue is English. The foreign 

academic staff has at least a bachelor's degree and a DELTA or 

CELTA certificate.)

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. 

(The international staff  for whom a work permit is requested will be employed to teach 

languages other than English. The international academic staff has at least a bachelor's 

degree in the relevant language and has at least two years of work experience in the field 

of language teaching to be employed.)



*Talep Önlisans Programlarında İstihdam için ise; çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu akademik personelin durumuna uygun olan/olanların işaretlenmesi gerekmektedir.
(*If the request is for Employment in Associate Degree Programs,  international academic staff for whom a work permit is requested is required to mark boxes which are suitable for their status.)

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.
(The international academic staff for whom a work permit is requested 

has fulfilled the conditions determined in the Procedures and 

Principles Regarding the Employment of International Academic Staff 

for the academic unit where they will be employed (foreign language 

preparatory classes / associate degree / undergraduate / graduate 

programs). Theinternational academic staff has a master's or 

doctorate degree from one of the top 1000 universities in any of the  

university rankings in the world, [Times Higher Education 

(THE);World University Rankings, QS World University Rankings or 

Academic Rankings of World Universities (ARWU)]. They have worked 

at least one year at one of these universities as an academic and 

researcher.  university rankings in the world ]. )

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.

(The international academic staff for whom a work permit is requested has fulfilled the 

conditions determined in the Procedures and Principles Regarding the Employment of 

International Academic Staff for the academic unit where they will be employed (foreign 

language preparatory classes / associate degree / undergraduate / graduate programs). 

They have published at least ten articles in indexed journals accepted as credible by the 

authorized bodies at our university.)

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.                                                                                                        
(The international academic staff for whom a work permit is 

requested has fulfilled the conditions determined in the Procedures 

and Principles Regarding the Employment of International 

Academic Staff for the academic unit where they will be employed 

(foreign language preparatory classes / associate degree / 

undergraduate / graduate programs). They have worked as a 

coordinator, executive or researcher in at least one continuing or 

successfully completed scientific research project that provides  

contribution to science and industry.)

*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.
(*If the request is on the purpose of Employment for Teaching and Research Purposes at the Same Time, international academic staff for whom a work permit is requested is required to mark the boxes which are suitable for their status.)

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.
(The international academic staff for whom a work permit is requested 

has at least a doctorate degree and has proven the proficiency in the 

language of instruction of the program to be taught. The international 

academic staff has worked as a lecturer for at least one year in one of 

the higher education institutions recognized by the Higher Education 

Council.)

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.

(The international academic staff for whom a work permit is requested has at least a 

doctorate degree and has proven the proficiency in the language of instruction of the 

program to be taught. The international academic staff has at least one book published in 

the field.)

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

(If the request is for Employment in Undergraduate/Graduate Programs, international academic staff for whom a work permit is requested is required to mark the boxes which are suitable for their status.)

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.
(The international academic staff for whom a work permit is requested has at least a 

doctorate degree and has proven the proficiency in the language of instruction of the 

program to be taught. The international academic staff has at least five articles published 

in peer-reviewed journals in the last five years.)

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.
(Theinternational academic staff for whom a work permit is requested 

has at least a master's degree. They will be employed in specific units 

where Turkish academic staff with a master's degree might be 

employed and  education is provided at the undergraduate level.) 

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.
(The international academic staff for whom a work permit is requested 

has at least a bachelor's degree and has at least two years of academic 

work experience in a higher education institution recognized by the 

Higher Education Council.)

Çalışma izni talep edilen yabancı uyruklu öğretim elemanı en az lisans mezunu 

olup istihdam edilmek istenilen programın ilgili alanında yüksek lisans 

derecesine sahiptir.

(The international academic staff for whom a work permit is requested has at least a 

bachelor's degree and has a master's degree in the relevant field of the program to be 

employed.)



Ad-Soyad

(Name-Surname)

İmza 1*

(Signature 1*)

Ad-Soyad

(Name-Surname)

İmza 2*

(Signature 2*)

Ad-Soyad

(Name-Surname)

İmza 3*

(Signature 3*)

Formda yer alan bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

(I confirm the accuracy of the information in the form.)

*İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından imzalanacaktır.

(*To be signed by the Review and Evaluation Commission.)

*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.

(*If the request is for employment in the Faculties of Conservatory of Fine Arts, Fine Arts, Art and Design,  the international academic staff for whom a work permit is requested is required to mark the boxes 

which are suitable for their status.)

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.

(The international academic staff for whom a work permit is requested 

has at least a bachelor's degree and has work experince in the relevant 

art field for at least two years, either academically or institutionally.)

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.

(The international academic staff for whom a work permit is requested has at least a 

bachelor's degree and carries out activities at least three original art activity, event, 

projects, design, etc. in the last three years.)


