
1. AMAÇ
Bu esaslann amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Yalova Üniversitesi öğretim
üyelerinin;
a) Bilim ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik göstermelerini sağlamak,
b) Bilgi ve deneyimlerini aktararak bilgilerin yayılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak,
c) Rekabet ortaml oluşturarak öğretim üyelerinin hem kendilerinin hem de ülkemizin bilim,
teknik, kültür ve sanat alanlannda ilerlemesini sağlamak,
d) Üniversite bünyesindeki öğretim üyetiğine yükseltilme ve atanmalarda aranacak asgari
koşulları belirleyen standartları oluşturmaktır.

2. KAPSAM
Bu esaslar; Yalova Üniversitesi'nin Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına ilk
defa atanacaklar ile yeniden atanacak olan öğretim üyelerinin atanma ölçütlerini düzenler.

3. DAYANAK
Bu Esaslar, 2547 Sayı|ı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve l7588 Sayılı Öğretim
Üyeliğine Yüksettilme Ve Atanma Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

1. TANIMLAR
a) SCI : Science Citation Index
b) SCl-Expanded : Science Citation Index-Expanded
c) SSCI : Social Sciences Citation Index
d) AHCI : Art and Humanities Index
e) ULAKBİM TR Dizin : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi tarafından taranan ulusal
lrakemli dergilerde yayımlanmış makale
0 YDS : Yabancı Dil Sınavı
g) YÖKDİL : Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
h) Başlıca Yazar : Tek yazarlı makale veya Danışmanlığını yaptığı lisansüstü
öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman
da yer alabilir).

5. GENEL ILKELE|I

5.1. Kadro Ta|ebi
Yalova Üniversitesi birimlerine akademik personel talebi; ilgili bölüm./program taraiından,
kadro ve eğitirn/araştırma ihtiyaçları dikkate alınarak gerekçeli olarak hazırlanır ve ilgili
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Talep, olumlu bulunması
halinde, ilgili birim yöneticisi tarafından kadro ilanı için Rektörlüğe gerekçeli olarak bildirilir.

5.2. Kadro İlanı
Açık bıılunan ve ilan edilmesi Rektörlükçe uygun görülen kadrolar, 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu hükümlerine göre Rektörlük tarafından ilan edilir.

5.2.1. İlan Edilen Kadrolara Başvuru ve İstenen Belgeler
İlanda aranan özelliklere sahip adaylardan,2547 Say|lı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna
dayalı olarak çıkartılan Yönetmelikler ile bu Esaslarda öngörülen şartların ve belgelerin yanı
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sıra, başvurulan kadro için yeterliliği ve asgari ölçütleri sağladığını belirten dokümanlar istenir.

6, BAŞVURUÖLÇÜTLERİ
6.1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ilk atanma
a) Bu kadrolara atanma, rektör taraflndan döı1 (4) yıllığına yapılır. Her atanma süresinin
sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilirler.
b) Dil alanında veya Vo100 yabancı dille eğitim veren birimlerdeki kadrolara başvuran
adayların YDS veya YÖKDİL Sınavlarının birisinden en az 80 yabancı dil puanı veya
eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan muadil puan almış olması gerekir.
c) Biri doktora tezinden olmak üzere SCI/SSCI/SC]EiAHCI veya ULAKBİM TR dizin
tarafından taranan dergilerde en az iki (2) makale yayımlamış olmak,
d) Ek-l'de belirtilen faaliyetlerden en az 100 puan karşılığı bilimsel etkinliklerde bulunmak,

6.2. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yeniden atanma
a) Son atanma tarihinden sonra Ek-l'de beliıtilen faaliyetlerden en az 200 puan karşlhğı
bilimsel etkinlikte bulunmak.

6.3. Doçentlik Kadrosuna atanma
a) Dil alanında veya Vo100 yabancı dille eğitim veren birimlerdeki kadrolara başvuran adayların
YDS veya YÖKDİL Sınavlarının birisinden en az 80 yabancr dil puanı veya eşdeğerliliği kabul
edilen sınavlardan muadil puan almış olması gerekir.
b) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nin Temel
Alanları ile ilgili asgari başvııru koşullarını sağlamış olmak,
c) Yuı1 dışında Doçentlik unvanı almış olanlann Üniversitelerarası Kurul tarafından
eşdeğerliliklerinin kabul edilmiş olması,
d) Üniversitelerarası Kuruldan "Doçentlik Belgesini" almış olmak,
e) Doçent kadrosuna atanabilmek için "Doçentlik Sözlü Sınavında" başarıh olmak,
{) Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen merkezi bir yabancı dil srnavrndan en az altmış
puan veya uluslararası geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan
almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı
başka bir yabancı dilde vermek;
g) Doktora sonrasında ve doktora tezi kapsamı dışında olmak şartıyla SCI/SSCYSCIE/AHCI
veya ULAKBİM TR dizin tarafından taranan dergilerde en az dört (4) makale yayımlamış
olmak,
h)Ek-l'de belirtilen faaliyetlerden doktora sonrası en az 300 puan karşılığı bilimsel
etkinliklerde bulunmak,

6.4. Profesörlük kadrosuna atanma
a) Dil alanında veya o/o100 yabancı dille eğitim veren birimlerdeki kadrolara başvuran adaylann
YDS veya YÖKDİL Sınavlarının birisinden en az 80 yabancı dil puanı veya eşdeğerliliği kabul
edilen sınavlardan muadil puan almış olması gerekir.
b) Ek-l'de belirtilen faaliyetlerden doçentlik unvanı aldıktan soffa en az 500 puan karşılığı
bilimsel etkinliklerde brılunmak,
c) Fen Bilimieri alanında Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, "başlıca
araştırma eseri" olarak sunduğu çalışmanın, doçentlik unvant aldıktan sonra
SCYSSCVSCIE/AHCI tarafindan taranan hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul
edildiği belgelenmiş (DOI numarası olmalı) ve adayın "baş|rca yazar" olduğu bir özgün araştırma
makalesi olması gerekir (Başlıca araştırma eserinin yaynlandığı derginin Etki Faktörü (lmpact
Factor) son beş yılın herhangi birinde en az"0,5" veya üzerinde o[ma[ıdır),
d) Fen Bilimleri alanında Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, BAP dışında,
en az bir dış kaynaklı ulusal veya uluslararası projede görev almış veya bir patent sahibi olması
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gerekir.
c) Sosyal Bilimler alanında Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, "başlıca
araştırma eseri" olarak sunduğu çalışmanın, doçentlik unvanl aldıktan sonra
SCYSSCVSCIE/AHCI veya ULAKBİM TR Dizin tarafindan taranan hakemli dergilerde
yayınlanmış veya yayına kabul edildiği belgelenmiş (DOI numarası olmah) ve adayın "başhca
1,azar" olduğu iki (2) özgün araştırma makalesi veya ulusal/uluslar arası yayınevleri tarafından
basılmış en az bir (l) kitap olması gerekir.
l) Aday, en az bir yüksek lisans veya doktora./uzmanlık tezi yönetmiş olmalıdır.

7. öN DEĞERLENDiRME, YüRüRLüK VE YüRüTME
7.1. Ön Değerlendirme
Oğretim üyelikleri için yapılan başvurularda, adayların belgeledikleri bilimsel çalışmalarl ve
diğer akademik faaliyetleri, EK-l'deki puanlama sistemine göre nicelikleri yönünden ön
değerlendirmeye tabi tutulur. Doktor Öğreıim Üyesi kadroları için ön değerlendirme
F-akültelerde Dekanlık, Yüksekokullarda ve Konservatuarda Müdürlük, Rektörlüğe bağlı
!ıirimlerde ise Rektörlük; Doçent ve Profesör kadroları için ise değerlendirme Rektörlük
tarafından yapılır.

7.2. Yürürlük
Bu Esaslar, Yalova Üniversitesi Senatosu'nda kabul edilip, Yükseköğretim Kurulu'nun
onayından sonra yürürlüğe girer.

7.3. Yürütme
Bu Esasları Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür
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Ek-l: Öğretim Üyesi Atanma ve Yükseltilmelerde Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve
Puanlama Sistemi ile Açıklamalar

EK-l
öĞnBriır üytsi,lraNNüA vE yüKsELTiLMELERDE DEĞERLENDiRMEyE

ALINACAK FAALiYETLER VE PUANLAMA SiSTEMİ

Genel llkeler: A-J maddeleri arasındaki çok yazarlı yayınlarda adayın puanı: 2 yazarlıda 0.8,

3 yazarlııda 0.6, 4 ve daha çok yazarlıda 0.5 ile çarpılarak belirlenir.
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A. ULUSLARARASI MAKALELER PUAN
A.l. SCI- Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation
Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan
dergilerde yayımlanmış tam makale (Yayınlanmak üzere DOI numarast
almış makale)

l20

A.2. SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler
tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup,
tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam
makale(Yayınlanmak üzere DOI numarası almış maka[e)

80

A,3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre
mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam
maka|e (yabancı dilde) (Y ayn|anmak üzere DOI numarası almış makale)

A.4. A.l'deki dergilerde derleme 100

A.5. A.2'deki dergilerde derleme

A.6. A.3'deki dergilerde derleme

50

.10

A.7. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre
mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam
maka|e (Türkçe)

50

A.8. A.l, A.2 ve A.3 maddelerinde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik
not, editöre mektup, tartlşma, vaka takdimi ve öZet türünde yayın\ar: Adı
geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı

60
40
30

l}. ULUSLAIIARASI BlLDIRILER
B.1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal
toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri 50

B.2. Uluslararası kongre, sempoz}.rım, panel, çahştay gibi bilimsel, sanatsal
toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak
sergilenen bildiri

25

B.3. Poster, Sözlü Sunum 12

C. ULUSLAR ARASI KITAPLAR
C.1. Alanında yurtdışlnda yayımlanan kitap (ıabancı di| (Uluslararası
tanınmış yabancı yayınevlerince basılması ve ISBN'li olması zorunludur.)

l2ll
C.2. C l'de tanımlanan kitaplarda bölüm yazarhğı (yabancı dil, her bOllm
için)

,t0

C.3. C l 'de tanımlanan kitaplarda editörlük 80

D.l. Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap çevirisi 50
D.2. Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap bölümü çevirisi l5

t) EV R LER
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I).3. Makale çevirisi l0

E. ULUSLARARASI MAKALE, BILDIRI VE KITAPLARDA DIGER
YAZARLAR TARAFINDAN YAPILAN ATIFLAR (otıf yapılan her eser için) 12

l'. ULUSı\I, l\'IAKALllL[lt
F.l. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale (Ulakbim
veritabanlarına dahil olan)
F.2. Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale 30

G. ULUSAL BILDIRtLER
G.l. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal
toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri 25

G.2. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal
toplantılarda özet metin olarak yayınlanan bildiri

l5

G.3. Sözlü Sunum, Poster l0

H. ULUSAL KITAPLAR ( ders notu hariç, ISBN numorası almış)
H.1. Alanında yayımlanan bilimsel kitap (Ilgili üniversitenin yayın
kurulundan geçmesi koşulu ile)

7(l

H.2. H.l'de tanımlanan kitaplarda bölüm yaza/rığı (her bölüm rçlr?) (İlgili
üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)

35

H.3. II.1'de tzrnımlanan kitaplardaEditörlük {0

I. DEIls KITABI
1.1. Ders Kitabı (Yabancı Dil) 60
I.2. Ders kitabl (Ilgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile) ,t0

L3. Yardımcı ders kitabı (Ilgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi
koşulu ile)

2tl

i. uı-usıı, MAKALE, BiLDiRi VE KiTApLARDA DiĞER yAZAIILAR
TAIIAFINDAN YAPILAN ATIFLAR (olıf yopılan her eser icin|

(\

J. PATENTLElt
J.l. Yurtdışı patenti almak (her patenı için; tamamlanmamış süreçler ilgili
komisyon ıarofındrın de ğe rle ndirmeye tabi ıuıulabilir). 200

J.2. Yurtiçi patenti almak (her patent için; lamamlanmamış süreçler ilgili
komi syon larafından de ğe r l e ndirmey e ı ab i ı utul ab i lir).

l00

K. ERASMUS VB. YURTDIŞI PROGRAMLARI KAPSAMINDA
öĞıınriı.r ELEMANI DEĞişiM AKTiviTELERi 20

L. ARAŞTIRMA PROJELERI (her proje için\
L.1. NATO-SFS, AT (COST, AV]CENNE, EUREKA, FP6, FP7 vb.) UN,
NSF, LrNDP, I]T.IESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası
kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği

12(l

L.2. NATO-SFS, AT (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7 vb.) UN,
NSF, UNDP, LINESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası
kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak

60

L.3. TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen
projelerde pro je yöneticiliği 90

L.4. TÜBITAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen
projelerde görev almak 40

L.5. Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği 50
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L.6. Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak 25

M. ULUSLARARASI DERGILERDE
maddelerinde belirtilen dergilerde)

EDiTÖRLÜK (A.1, A.2 ve A.3
120

N. ULUSLARARASI DERGILERDE HAKEMLIK
maddelerinde belirtilen dergilerde) 40

O. DIGER ItILIMSEL, SANATSAL VEYA MESLEKI HAKEMLI
DERGiLERDE, ULUSAL VEYA ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE
KoNGRE BiLDİRİ KiTAPÇIĞINDA EDiTöRLüK

50

P. DlGER I}ILIMSEL, SANATSAL VEYA MESLEKI HAKEMLI
DER(;iLERDE, ULUSAL VEYA ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE
KoNGRE BiLDiRİLERiNDE HAKEMLiK

15

R. öDüLLER
R.1. Alanında uluslararası bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye
giren araştırma, proje, mimari, tasarım ödülleri için her bir araşttrmacıya.
Mansiyon için her bir araştırTnacıya

|20
60

I1.2. Uluslararası kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular 60

R.3. Alanında ulusal bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren
araştırma, proje, mimari, tasarım ödülleri için her bir araştırmacıya,
Mansiyon için her bir araştılTnacıya

60
30

R.4. Ulusal kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular 3()

R.S.TUBITAK ve TUBA bilim ödülü l20

S. TEZ YONETIMI (Tamamlanmış tez için)

S.l. Doktora (&er ıez için) 40
S.2. Yüksek lisans (her tez için) 20
S.3. Doktora tezinde ikinci danışmanhk (her ıez için) 20

S.4. Yüksek lisans tezinde ikinci danışmanlık (her tez için) l0
S.5. Tez izleme komitesi uyeliği (her tez için) 5

T. EGITIM VE OGRETIME KATKI
T.1. Lisansüstü seviyesinde son 5 yılda (Dotıor Öğretim Üyesi aıanmasında
son atanma daneminde) verilen her ders için, (en fazla 15 ders için) 5

T.2. Lisans ve önlisans seviyesinde son 5 yılda (Dokıor Oğreıim Üyesi
atanmasında son aıonma döneminde) verilen her ders için, (en fazla 15 ders
için)

3

u. DiĞER AKADEMiK vE ]]iLiMsEL ETKİNLiKLER
U.l. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinlik (sempozyum, kongre ve
konferans gibi) düzenleme kurulu başkanı olmak tl0
U.2. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinlik (sempozyum, kongre ve konferans
gibi) düzenleme kurulu başkanı olmak {0
U.3. Uluslararası bilimse1 kıplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve
konferans gibi) davetli konuşmacı o1mak ,l ()

U.4. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve
konferans gibi) davetli konuşmacı olmak 20
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konferans gibi) görev almak ,t0

U.6. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve
konferans gibi) görev almak 20
U.7. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve
konferans gibi) oturum başkanlığı yapmak l0
U.8. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve
ko nferans bi oturum b kanlı l ll mak
U.9. İlgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar,
Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje.
kentsel tasarım, peyzaj tasarım, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarıml
düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği
(asıl ya da yedek) yapmış olmak 5

V. UYGULAMALI FAALIYETLER (Güzel Sanatlar Temel Alanında)
V.l. Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum

çalışmalarının yurt dışında sanat, eğitim ve kültiit kurumlarınca satın
alınması; proj e bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı
yapılmış olmak kaydı ile sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında
yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin dış
ülkelerde uygulanmış o1ması

|20

V.2. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çahşmaları ile
uluslararası iürili kaıma sanaVtasarım etkinliklerine kabul edilmek 60
V.3. Ozgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile
yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulamast,
gösteri, dinleti, gösterim vs.) 40
V.4. Özgün sanat eserleri, besteler, tasanmlar ya da yorum çahşmalarının
yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması,
gösteri, dinleti, gösterim vs.)

20

V.5. Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarrmların veya yorum
çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın
alınması; proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı yapılmış
olmak kaydı ile sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer
alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin kamu kurum
ve kuruluşlarınca uygulanmış olması

60

V.6. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmalan ile
ulusal jürili }urtdışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek 40
V.7. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile
yurt içinde jürili kaıma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek 20
V.8. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile
yurt dışında karma veya grup sanaVtasarım etkinliklerine kabul edilmek 20

V.9. Özgiin sanat eserleri, besteler, tasarımlıır ya da yorum çalışmaları ile
yurt içinde karma veya grup sanat/tasanm etkinliklerine kabul edilmek 10
V.l0. Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop),
bienal, trienal gibi sanaVtasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak 30
V.ll. Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal,
trienal gibi sanaVtasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak 20
V.l2. Sahne sanatlannda (dans, bale, tiyatro, halk oyunlan) sanat grupları
hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurtdışında sunumunu sağlamak 20
V.l3. Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları
hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurtiçinde sunumunu sağlamak l5

7

U.5. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve


