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YURT İÇİNDE YABANCI DİL EĞİTİMİ ALACAK ÖĞRETİM 

ELEMANLARININ YABANCI DİL KURS GİDERLERİNİN 

KARŞILANMASI AMACIYLA VERİLECEK DESTEKLERE 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

Amaç  

MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen devlet 

üniversitelerindeki araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi 

kadrolarında görev yapmakta olan doktora derecesine sahip öğretim elemanlarının, akademik 

yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

belirlenen yurt içindeki devlet üniversitelerinde aldıkları çevrim içi İngilizce dil kursu 

giderlerinin karşılanmasına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

  

Dayanak  

MADDE 2 - Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

10 uncu maddesi ile 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanununa ekli  (E) işaretli cetvelin 55 inci sırasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.    

 

Tanımlar  

MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;  

   

a) Kursiyer:  Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen devlet 

yükseköğretim kurumlarından birinde görevli olup İngilizce dil eğitimi alması uygun 

bulunan öğretim elemanını,  

b) Kurs Desteği: Programdan faydalanan kursiyerler için, kursiyer başına 7.500 TL’yi 

aşmayacak şekilde Yükseköğretim Kurulunca İngilizce dil eğitimi verecek 

yükseköğretim kurumuna aktarılacak tutarı ve ayrıca kursiyerler eğitime başlamadan 

önce seviye tespit sınavı yapacak olan yükseköğretim kurumuna yapılacak ödemeyi,  

c) Seviye Tespit Sınavı: Yükseköğretim Kurulunca belirlenen bir devlet yükseköğretim 

kurumu tarafında yapılacak olan İngilizce seviye belirleme sınavını, 

d) Yabancı Dil Kursu Programı: Yükseköğretim Kurulunca belirlenen yurt içindeki 

devlet üniversiteleri tarafından verilen ve müfredatı kursu verecek yükseköğretim 

kurumlarınca belirlenecek çevrim içi İngilizce dil eğitimini,  

e) Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO): Yükseköğretim Kurulunca belirlenen yurt 

içindeki devlet üniversitelerinde İngilizce dil kursunu verecek olan birimi,  

f) YÖK Bursları Takip Şubesi: Üniversite Rektörlüğünce YÖK tarafından verilen 

burslara ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek amacı ile uygun görülecek bir 

daire başkanlığı bünyesinde oluşturulan şubeyi, 

g) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) : Yükseköğretim Kurulunu,  

h) Yükseköğretim Kurumu: Devlet Üniversiteleri ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini,  

ifade eder.  
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Kontenjanların belirlenmesi  

MADDE 4 -  

 

(1)  Programdan bir yıl içerisinde en fazla 200 öğretim elemanı faydalanabilir.  

 

(2)  Program kapsamına alınacak devlet yükseköğretim kurumları ve bu kurumlardan 

başvurabilecek aday kursiyer sayıları Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.  

 

Başvuru şartları  

MADDE 5 – (1) Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan kursiyer adaylarında 

aranan şartlar:  

a) T.C. vatandaşı olmak,  

b) Doktora derecesine sahip olmak,  

c) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen devlet yükseköğretim 

kurumlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi 

kadrolarından birinde çalışıyor olmak,  

d) Son 3 yıl içinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası bir İngilizce dil sınavından muadili en az yetmiş puan aldığını 

belgelendirmek. 

 

 

Adayların Başvurusu, Belirlenmesi ve Bildirimi   

MADDE 6 –  

 

(1) Kadroları, YÖK tarafından belirlenen üniversitelerde olup da 5 inci maddedeki şartları 

sağlayan öğretim elemanları, başvurularını kadrolarının bulunduğu Rektörlüklere yapar.  

 

(2) İlgili yükseköğretim kurumu, şartları sağlayan adayları İngilizce dil puanını dikkate alarak 

sıralar.  

 

(3) Sıralamada en yüksek puana sahip adaydan başlanarak YÖK tarafından üniversiteye verilen 

kontenjan sayısınca aday Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek, YÖK 

tarafından belirlenen yükseköğretim kurumu YDYO tarafından yapılacak olan seviye tespit 

sınavına girmek üzere YÖK’e bildirilir.  

 

(4) Kursiyer adaylarının belirlenmesinde, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri 

alanları arasında denge gözetilir.   

 

(5) Eksik veya yanlış beyan verdiği tespit edilenlerin başvuruları iptal edilir. 
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Değerlendirme  

MADDE 7 –  

 

(1) Rektörlüklerce YÖK’e bildirilen aday kursiyerler, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği 

yükseköğretim kurumu tarafından yapılacak seviye tespit sınavına girer.  

 

(2) Seviye tespit sınavına girdikten sonra dil eğitimi almaya hak kazanan kursiyerlerin bilgileri, 

YÖK tarafından kursiyerlerin kadrolarının bulunduğu üniversitelere bildirilir. 

 

Eğitim Hakkı  

MADDE 8 –  

 

(1) Kursiyer olmaya hak kazananların eğitim hakkı, yalnızca ilgili dönem için geçerlidir. 

Herhangi bir sebeple başka bir döneme aktarılamaz. 

 

(2) Her aday, programdan yalnızca bir defa yararlanabilir. 

  

Kursiyer yükümlülükleri 

MADDE 9–  

 

(1) Bu usul ve esaslar kapsamında, yurt içinde çevrim içi İngilizce dil eğitimi alan öğretim 

elemanları; kursa devam, ödev, sınav vb. gereklilikleri yerine getirmekle mükelleftir. 

 

(2) Sorumluluklarını ihlal ederek başarısız olan öğretim elemanlarına ilişkin bilgiler, İngilizce 

dil eğitiminin verildiği üniversite tarafından YÖK’e bildirilir.  

 

Kaynak aktarımı 

MADDE 10 – Her bir öğretim elemanı için toplam 7.500 TL’yi geçmeyecek şekilde İngilizce 

dil kurs ücretinin tutarı ile kursiyerler eğitime başlamadan önce yapılacak seviye tespit sınavı 

ücretinin tutarı ilgili yükseköğretim kurumlarının muhasebe birimi hesabına tek seferde 

aktarılır. 

  

 

Harcama ve iade  

MADDE 11 – Bu Program kapsamında akademik İngilizce yeterliğini yükseltmek amacıyla 

yurt içi çevrim içi İngilizce dil kursuna katılacak öğretim elemanlarının adına İngilizce dil 

eğitimini veren yükseköğretim kurumlarına aktarılan kaynaklardan, kullanılmayan tutarlar, 

konu hakkında yapılacak detaylı açıklama ile birlikte YÖK’ün muhasebe biriminin hesabına 

iade edilir.  
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Sorumluluk 

MADDE 12 –  

 

(1) Kursiyerlerin kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları bünyesindeki YÖK 

Bursları Takip Şubesi; kursiyerlerin bu usul ve esaslarda yer alan şartlara uyup uymadığı, 

kurs gereklilikleri uyarınca yapılacak olan işlemler ve benzeri süreçlerin takibinden 

sorumludur. 

 

(2) Seviye tespit sınavını yapacak olan yükseköğretim kurumu, bu Usul ve Esaslarda kendisine 

verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve programa 

kabul edilecek kursiyer değerlendirme sürecinde YÖK'e gerekli bilgi akışının 

sağlanmasından sorumludur. 

 

(3) Eğitimi verecek olan yükseköğretim kurumları, bu Usul ve Esaslarda kendisine verilen 

görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK'e gerekli 

bilgi akışının sağlanmasından sorumludur. 

 

(4) Yükseköğretim kurumlarında yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen yersiz ve fazla 

ödemeden, ilgili yükseköğretim kurumunun harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi 

sorumludur. Yükseköğretim kurumlarına gönderilen kaynağın amacı dışında kullanılması 

durumunda sorumluları hakkında idari, mali ve cezai hükümler ayrıca uygulanır. 

 

(5) Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle 

görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin 

milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla 

irtibatı bulunduğu anlaşılanların eğitimleri hemen sonlandırılır.  

 

(6) Kursiyer, bu Usul ve Esaslar ile kurs gereklilikleri uyarınca hareket etmek ve çevrim içi 

İngilizce dil eğitimine devam etmesine engel olan bir durumun ortaya çıkması halinde 

kadrosunun bulunduğu Üniversiteye konu ile ilgili bilgi vermek ve bu kapsamda işlem 

yapmakla yükümlüdür. 

 

Denetim   

MADDE 13 – Bu Usul ve Esaslar kapsamında yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen 

faaliyetler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ilgili kurumların iç 

denetimine tabi tutulur.  

  

Tereddütlerin giderilmesi   

MADDE 14 – Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.   
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Yürürlük   

MADDE 15 – Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığının uygun görüşü 

üzerine YÖK tarafından belirlenen bu Usul ve Esaslar 1/1/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girer.   

  

Yürütme  

MADDE 16 – Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 

 


