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YALovA t]NİvERsiTEsi
öĞRETiM üYELiĞiNE YüKSELTİLME vE

ATANMA ÖLÇÜTLERi iLE iLGiLi sENATo EsAsLARl

Amaç
Bu esaslani amacı; belirlenen akademik ilkeier ve ölçütler ile Yalova Üniversitesi öğretim
üyelerinin; a) Bilim ve sanat dallannda ulusa! ve uluslaıarası düzeyde etkinlik göstermelerini
sağlamak, b Bilgi ve deneyimlerini aktaraIak bilgilerin yayılmasına ve gelişmesine kaıkıda
bulunmak, c) Rekabet oltamı oluşfumIak öğretim üyelerinin hem kendileıinin hem de
ülkemizin bilim, teknik, kültit ve sanat alanlaİında ileılemesini sağlamak, d) Üniveısite
btinyesindeli öğetim üyetiğine yiıkseltilme ve atanmalaİda aranacak asgari koşullan
belirIeyen s,andartlaıı oluşturmaktıİ

Kapsam
Bu esaslaı; Ya]ova Üniversitesi'nin Doktor Öğıetim Üyesi, Doçent ve Profesör kadıolanna
ilk defa ataİ,ecaklar ile yeniden atanacak o]an öğretim üyelerinin atanrna öIçütlerini diizenıer.

Dayan&k
Bu esaslar, 2547 Sayılı Yiikseköğretim Kanunu ile 12,06.2018 tarih 30449 sayı|ı Resmi
Gazetede 1ayınlanarak yüriiİlüğe giren -Ögretim Üyeligine Yiikseltilme ve Ataİırna
Yönetmeliği''ne dayanrlaıak hazırlanmıştr

kadro Talebi
Yalova Üni. eısitesi birimleıinin akademik personel talebi; ilgili böltim kurullan tarafindan,
ka&o ve e jitiİn_/a.aşırma ihtiyaçlan dikkate allnarak gerekçeli olarak hazlrla ı, ilgili
Fakülte/Ensiitii,ali.iksekokulMeslek Yiiksekokulu Yönetim Kurult nca değerlendirilir ve
Rektöİlüğe'tildirilir.

kadro İlanı
Açık buluıan ve ilan edilmesi Rekörlükçe uygun görülen kadrolal. 2547 Sayılı
Yiıkseköğreiim Kanunu htikümlerine göre Rektörlük taİafindan ilan ediliİ.

İlan Edilen Kadrolara Bışvuru ve İsteneı Belgeler
(l) İlanda a:anan özellikleıe sahip adaylardan, 25,17 Sayüh Yiikseköğretim Kanunu vc bu
Kanuna da)ah olarak çrkartılan Yönetmelikler ile bu esaslalda öngörülen şartların ve
belgelerin _ı anı sıIa, başvurlllan kadIo için yeteİliliği ve asgari ölçütleri sağladüğmü belinen
dokijmaıılar istenı.
(2) Yayııı].lrımış veya 1ayımlanmak iizere DoI numzüası almlş olması yayınln
değerlendiı: lmesi için yeterli sayılır. Makalelerde DOI numarasınln velildiği veya basıldığı
tarih esas alınıI.

Doktor Ögretinı Üyesi kıdrosuns ilk ataDmı
Bukadrolari aıanma, rektö, raraftndan dön (4) ytllığına yapılır. Her atanma süİesinin sonunda
görev kendiiiğinden sona eIeI. Göİev siiİesi sona erenleİ yeniden atanabilirler
Dil alanında veya o/ol00 yabancl dille eğitim veren birimleİdeki kadrolaİa başvu
YDS veya |'ÖKDiL Sınavlarrnın biıisinden en az 80.\,abancü dil puanı veva
kabul edileı sınavlaıdan muadil puan almış olması gerekir
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Yiikseköğre,im Kurulu taıafindaır Doçenılik başvurusu için kabul edilen merkezi yabancı diI
smavlaİünd.ı en zız 55 (elli beş) puan almak veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadjii bir puana süip olmalıdır.
Adayın, Teı]lel Alant dikkate alınaıak Yüksekögretim Kurulu taıafindan kabul edilen 2020
Marı Docer,.lik Baswru sartlan ıabIolarında belinilen faaliyetlerden en az 30 pülan almast
zorunludur

Doktor Öğıetim Üyesi lodro§una yenideD ıtanma
Son ataruna aı,ihinden sonİa Temel Alanı dikkate alınaıak Yiikseköğretim Kuulu tarafiİldan
kabul edileı 2020 }ları, Doçentlik Başvurlı Şartlan tablolannda belinilen faaliyetlerden, 30
puanı yayın sergi/tasanm/patent olmak iizere en az 50 puan alması zorunludur.
Meslek yiik.ekokullarında görevli personelin en az 30 puan toplamasl zonüludur.

Doçentlik ı:adrosuDa atanda
a)Dil alanı:ıda veya o/ol00 yabancı dilie eğitim veren birimlerdeki kadrolara başvuran
adayların }-fs veya YÖKDiL Sınavlannın birisinden en az 80 yabancl dil puanı veya
eşdeğerliliğ. kabul edilen srnavlaıdan muadil puan almüş olmasl gerekir.
b) Yiiksekönretim Kurulu tarafindan kabul edilen Doçentlik Stnav Yönetmeliği'nin Temel
Alanlan ile ;lgili asgari başıuıu koşullannı sağlamış olmak,
c) Yurt dıs nda Doçentlik unvan almlş olaİılann Yiiksekögretim Kurulu taraflndan
eşdeğerlilikierinin kabul edilmiş olması,
d) Yiiksekö_lretim Kurulundaı "Doçentlik Belgesini" almış olmak,
e) Yfü§ek,iğretim Kurulu taıafindan belirlenen merkezi bir yabancı dil smavından en az 55
puan veya ı.uslaıarası geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bı.rna denk bir puan
almış olmal: doçentlik bilim alaıunm belli bir yabancı diIle ilgili olması halinde ise bu sınavı
başka bir yaıancı dilde veımek,
Adayın, Teıı,ıel Alant dikkate almarak Yükseköğetim Kurulu tarafından kabul edilen 2028
Maıt Doceı:'_]jf!4şyglqŞ3$q4 tablolaıında belirtilen faaliyetlerden belirtilen sınırlamalal
düilinde eı az l25 puan alması zonuıludı.ır.

profesörlük kadrosunı atanma
a) Dil alaııında veya %l00 yabancı dille eğitim veren birimlerdcki kadrolaıa başvuran
adayların \ Ds veya YÖKDİL Srnavlaıının birisinden en az 80 yabancı dil puanı veya
eşdegerliği iabul edilen sınavlaİdan muadil puan almış oıması gerekir.

b) Adayın. doçentlik unvanını aldlktan sonra, Temel Alanü dikkate alınarak Yiiksekögretim
Kurulu tari t'ından kabul edilen 2020 Mart Docentlik Basvuu sartla nl bir kere daha

sağlaması (, Li§ansüstü Tezlerinden Üretilmiş Yayn" yapmak şartl aİanmaz) zolunludur.
c) Aday, e:ı az 3 yiiksek lisans veya 1 doktoİrıızmanlık tezi yönetmiş olmalüdır.

Ön Değerlıodirme
Öğretim üy:likleri için yaprlan başvurularda, adaylaıın belgeledikleri bilimsel çallşmaları ve

diğer akadcmik faaliyetleri, Yiikseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen 2020 Maft
Dotentlik Fasvuıu Sartlan tablolarındaki puanlama sistemine göre nicelikleri yönünden ön
değerlendir:ireye labi tutulur. Doktoİ Öğretim üycsi kadroları için ön değerlcndi@e _

Fakühelerd. Dekanllk. Yüksekokullaİda ve Konservatııarda Müdürlük

talaflndan . ]pılıİ
biIimlerde ]se RektöIlük; Doçent ve PIofesöI kadrolaıı için ise değerlendirmc
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Yürürlük
Bu Esaslar. Yalova Üniversitesi Senatosu'nda kabul edilip, Yiikseköğretim Kurulu'nca
onaylaİrrnış Jlmak kaydıyla 01 ocak 2021 taİihinde yürülüğe gilef.
Yürütme
Bu Esaslan Yalova Üniversitesi Rektörü ,\,İrütiir
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