T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1
Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi’nde (AVÜ) öğretim üyeliğine (profesör, doçent
ve yardımcı doçent) yükseltilmek ve atanmak için başvuracak adaylarda 2547 sayılı Kanun’un
ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddelerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda, adaylarda aranacak özellikleri ve kıstasları
belirlemek, değerlendirme raporu hazırlayacak öğretim üyelerine atamaya yetkili amir ve
kurullara kolaylık ve değerlendirmelerde eşgüdüm ve birliktelik sağlayabilmek ve potansiyel
adayların kendi durumlarını değerlendirmelerine imkân vermektir.
Değerlendirme
Madde 2
Başvuruda bulunan çalışma ve eserlerini içeren dosyaları, ilgili yönerge ve ekleri birlikte
incelemek üzere çerçeve yönetmeliğe göre belirlenen öğretim üyelerine gönderilir.
Değerlendirici, adayın dosyasını inceleyerek raporunu hazırlar. Bu rapor da adayın bilimsel
çalışmalarını, çalıştığı bilim alanına katkısını, araştırma ve yayınlarındaki sürekliliğini,
yayınlarına başka yazarlar tarafından yapılan atıflarını, yurtdışı hareketliliğini, yürüttüğü veya
katıldığı bilimsel araştırma ve uygulama projelerini eğitim-öğretim faaliyetlerini ve diğer
hizmetlerini dikkate alarak görüş ve kanaatlerini ortaya koyar. Raporun sonuç bölümünde
adayın başvurduğu kadroya atanmasının uygun olup olmadığını gerekçeleri ile belirtir.
Değerlendirici, kadroya başvuran aday sayısının birden fazla olması durumunda, her bir aday
ile ilgili olumlu ve olumsuz değerlendirmelerin gerekçelerini açıkça ortaya koyarak kadroya
atanmaya yeterli görülen adaylar için tercih sırası belirtir.
Profesörlük
Madde 3
Profesör adaylarının, doçentlik unvanını aldıktan sonra doçentlik başvurusu için gerekli asgari
koşulları yeniden sağlamış olmaları gerekir. Ekim 2010 döneminden önce doçent unvanını
almış olan öğretim üyeleri için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)’un 2001 Yılında uygulamaya
koyduğu doçentlik sınavı temel başvuru koşullarını asgari düzeyde sağlamış olma koşulu
geçerlidir.

Doçentlik
Madde 4
Doçent adaylarının Üniversitelerarası Kurul’ca yapılan doçentlik sınavında başarı göstererek
doçent unvanını almış olmaları gerekir.(Yabancı ülkelerde alınan doçentlik unvanının
Türkiye’de geçerli sayılması için Üniversitelerarası Kurul’un denklik onayı gerekmektedir)
Yardımcı Doçentlik
Madde 5
Yardımcı doçentliğe ilk atanmada aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
1) Tablo-1’de kendi alanı ile ilgili verilen asgari puan koşulunu sağlamak,
2) ÜDS,’den en az 65 (yabancı dille ilgili bölümler üç veya daha fazla öğretim üyesinin
bulunduğu anabilim ve /veya bilim dalları için 80), eş değerliği YÖK’çe kabul edilen
bir sınavdan bu puanın eş değeri bir puan almış olmak
3) Üniversitenin bölümlerinin oluşturulması amacıyla ÜDS’ den en az 50 veya eş
değerliği YÖK’çe kabul edilen bir sınavdan bu puanın eş değeri bir puan almış olmak
İstisnalar
Madde 6
Öğretim Üyesi teminin de ve eğitim-öğretime başlayabilmek veya devam edebilmek için
gerekli öğretim üyesi sayısına ulaşmada güçlük çekilen alanlarda, ilan edilen akademik
kadrolarına başvuran adaylardan 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun ilgili maddelerine
göre asgari koşulları sağlayanların Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün uygun
görmesi ile atanma işlemleri yapılabilir. Ayrıca, daha önce Prof., Doç. Ve Yrd. Doçent
unvanlarını almış olanlarsa aynı unvanlarla atanmaları halinde de bu hükümler geçerlidir.
Görevden Ayrılma
Madde 7
Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan öğretim
üyelerinin yeniden atanmalarında 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 8
Bu yönerge Mütevelli Heyetin onayından sonra yürürlüğe girer.
Madde 9
Bu yönergeyi Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Tablo-1 Yardımcı Doçent atanma asgari puanları
Fakülte
Bölüm
Fen -Edebiyat Fakültesi

Biyoloji, Kimya, Fizik
Matematik,
Bilgisayar
Bilimleri

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tablo-2’den alınması gereken
asgari puan

İstatistik

15
(D sınıfı hariç)
ve 8
(D sınıfı hariç)

Edebiyat Bölümleri

8

Mühendislik
Fakültesi

ve

Mimarlık Mühendislik Bölümler

10
(D sınıfı hariç)

Mühendislik
Fakültesi

ve

Mimarlık Mimarlık Bölümler

8

İİBF

Tüm Bölümler

8

*Doçentlik alanı ile ilgili tanımlanan koşulların asgari yarısını saplamış olmak
Tablo-2’den puanlandırma tablosu.
Tek Yazarlı

İki Yazarlı

Üç Yazarlı

Dört
Daha
Yazarlı

A sınıfı

10

8

6*

5*

B sınıfı

8

6

5*

4*

C sınıfı

6

5

4*

3*

D sınıfı

4

3

2*

1*

E sınıfı

2

2

1

1

Veya
Fazla

*Üç veya fazla yazarlı makalelerde puan şu şekilde hesaplanır:
n. isim puan = (Tablo Puanı)* (1.1-0.1*n)(Bu puan 0.5’den az olamaz.)
A, B ve C sınıfı: SCI, SCI- Expanded, SSCI veya AHCI indeksleri kapsamında yayınlanmış
makaleler (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç ), bu kapsama girer.
Sınıflandırma, başvuru yılına ait, TÜBİTAK ULAKBİM sınıflandırma sistemi esas alınır.
Ayrıca, sosyal bilimlerde, ilgili alanda uluslar arası önde gelen yayınevleri tarafından
yayınlanan kitap, A sınıfında değerlendirilir.

D sınıfı: Yukarıdaki indekslerde taranmayan ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde
yayınlanmış makaleler (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) bu kapsama girer.
Makalenin yayınlandığı dergi, ilgili doçentlik alanının başvuru koşullarında tanımlı
dergilerden biri olmalıdır. Bazı alanlarda tanımlanan, hakemli armağanlar da bu sınıfa
dahildir. Ayrıca, sosyal bilimlerde, ilgili alanda uluslar arası önde gelen yayınevleri tarafından
yayınlanan kitapta bölüm, bu sınıfta değerlendirilir. Mimarlık alanı için, puanlama sadece bir
defa kullanılmak üzere; geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (
Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslar arası Kuruluşlar) tarafından
düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri
ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece veya mansiyon
almış olmak bu sınıfta değerlendirilir.
E sınıfı: Tam metni yayınlanmış olmak kaydıyla ulusal ve uluslar arası sempozyumlarda
sunulan bildiri ( Bu başlıkta sadece bir bildiri için puan alınabilir.)
Kısaltmalar:
SCI- Expanded : Science Citation Index- Expanded
SSCI
: Social Sciences Citation Index
AHCI
:Art and Humanities Index
Tablo-3 Doçent ve Profesör atamaları için ilave puan tablosu
Atıflar (kendine yapılan atıflar hariç)
Bilimsel toplantılarda oturum başkanlığı

1 (her beş atıf için)
Ulusal

2

Uluslararası

4

Ulusal

2

Uluslararası

4

Ulusal

1

Uluslararası

2

Tanınır yayınevleri tarafından yayınlanan Ulusal
kitap
Uluslararası

5

Tanınır yayınevleri tarafından yayınlanan Ulusal
kitapta bölüm
Uluslararası

2

Bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı

Bildiri

10

5

