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YAŞAR ÜNİVERSİTESİ  
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 

 

Aranan Nitelikler: 

 İngilizce Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programları veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu 
ülkelerdeki benzeri lisans programlarından mezun, 

 Belgelendirmek kaydıyla, yazılı çeviri (İngilizce-Türkçe & Türkçe-İngilizce) alanında en az 2 yıl deneyim sahibi, 
 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)-

İngilizce en az 90 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almış, 

‘‘Sözleşmeli Çevirmen’’ aranmaktadır. 
 

Görev Tanımı: 

Yaşar Üniversitesi’nin çeşitli birimleri tarafından talep edilen dergi, web sitesi çevirisi gibi düzenli metin çevirileri 

yanında günlük kısa çeviri taleplerini karşılamak 

Çalışma saatleri: 

Acil çeviri taleplerine cevap verebilmesi ve ulaşılabilirlik açısından 08:30 – 17:30 saatleri arasında kampüste 

bulunması gerekmektedir.  

Başvuru Evrakları 

 Güncel özgeçmiş (Türkçe & İngilizce), 
 Başvuran aday tarafından yapılmış biri Türkçe’den İngilizce’ye diğeri İngilizce’den Türkçe’ye olmak üzere en 

az 2 sayfalık çeviri örneği (metnin orijinali ve çevirisi)  
 Nüfus cüzdanı fotokopisi,         
 Resmi onaylı lisans transkript belgesi, 
 Resmi onaylı lisans diploma örneği, 
 Yabancı Dil (ÜDS/KPDS/YDS veya eşdeğeri) belge örneği, 
 Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olunduğunu belirten belge örneği, 
 
Başvuru evraklarının 05/02/2016 tarihine kadar eposta yoluyla (aylin.atacan@yasar.edu.tr) gönderilmesi veya 

şahsen Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne (Y Blok 5. Kat Ofis:541) sunulması gerekmektedir.  

Tüm belgelerin Resmi onaylı örnekleri sunulmalıdır. Eposta yoluyla yapılan başvurularda belgelerin aslı sunulana 
kadar taranmış nüshaları ön değerlendirme için yeterli kabul edilecektir.          

   
Ön değerlendirmeyi geçen adaylar 11-12 Şubat 2016 tarihlerinde yazılı ve sözlü sınav için Yaşar Üniversitesi’ne 

çağırılacaktır. Sınav yeri ve zamanı adaylara eposta yoluyla bildirilecektir.  

 

 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası: 2547  
Kabul Tarihi: 4/11/1981  
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 6/11/1981  
Sayı: 17506  
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt : 21 Sayfa : 3  
Öğretim Yardımcıları (1) Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacıları:  
 
Madde 33 – (Değişik: 17/8/1983 - 2880/16 md.) 
c) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır. 
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