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KARAR 2020/13-05
T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Hedef, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç
MADDE
1–
(1)
Bu
yönerge
2547
Sayılı
Yükseköğretim
Kanunu
ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğindeki
ilkeler
esas
alınarak,
Uşak
Üniversitesinin belirlemiş olduğu misyon ve vizyonun gerçekleştirilmesine yönelik akademik
kadroların oluşturulması amacıyla öğretim üyelerinin akademik kadrolara yükseltilme ve
atanmalarında aranacak ilkeleri, asgari koşul ve ölçütleri belirlemek için hazırlanmıştır.
Hedef
MADDE 2– (1) Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri ile Üniversitenin akademik kadro
ve birimlerinde;
a) Bilim ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik yapmaları,
b) Bilgi ve deneyimlerini aktararak bilgilerin yayılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaları,
c) Bölgenin ve ülkenin bilim, teknik, kültür ve sanat alanlarındaki konulara ve sorunlara
çözümler bulunması ve gelişme sağlanması için katkıda bulunmaları,
ç) Yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerle, kendi çalışmalarını olduğu kadar alanlarında yapılan
diğer çalışmaların da sergilenmesini ve tartışılmasını sağlamaları,
d) Ulusal ve uluslararası akademik kurumlarla işbirliğinde bulunmaları,
e) Kadro gereksinmelerinin, birimlerin gelişme hedeflerinin belirlediği öncelikler doğrultusunda
karşılanması ve birimlerin gelişme hedeflerinin belirlenmesinde yol göstermesi,
f) Adayların akademik düzeylerine ilişkin nesnel değerlendirmelerin yapılabilmesi,
g) Yükseltilme sürecinde rapor düzenleyen bilimsel jüri üyeleri ile atanma işlemlerinde
yetkililere ve ilgili kurullar için de değerlendirmelerde kolaylık ve uygunluğu sağlaması
ğ) Yükseköğretim Kurumlarında görev yapan personelin nicelik ve nitelik olarak gelişmesini
sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması,
h) Adayların kendilerini hazırlamaları ve akademik performanslarını değerlendirip geliştirmeleri
için gerekli olan asgari ölçütlerin belirlenmesi,
ı) Yeni teknolojiler geliştirerek ürün üretmek ya da ürün üretilmesi için patent/faydalı
model/ticari ürünlerin elde edilmesi hedeflenmiştir.
Kapsam
MADDE 3– (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin hükümlerine ek olarak Uşak Üniversitesi öğretim üyeliği
kadrolarına yükseltilme ve atanmalarında aranan asgari koşulları kapsar.
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Dayanak
MADDE 4– Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
12/06/2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5– (1) Bu yönergede geçen;
a) Akademik Birim: Üniversitenin Fakültelerini, Yüksekokullarını, Enstitülerini, Meslek
Yüksekokullarını, Bölümlerini, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Rektörlüğe Bağlı Bölümlerini ve
Birimlerini,
b) Birim Yöneticisi: İlgili akademik birimin yöneticisini,
c) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik unvanına sahip kişiyi,
ç) Doktor Öğretim Üyesi: Doktora çalışmasını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde,
eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan akademik
unvana sahip kişiyi,
d) Öğretim Elemanı: Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma
Görevlisini,
e) Öğretim Görevlisi: Akademik birimlerde okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya
yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanını,
f) Öğretim Üyesi: Profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini,
g) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,
ğ) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
h) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.
Temel İlkeler
MADDE 6– (1) Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin kullanımında aşağıdaki temel
ilkeler göz önünde tutulacaktır:
a) Bu yönergede belirtilen esaslar, Yönetim Kurulu tarafından, sadece atanma ve yükseltilme
başvurularının kabulü veya reddi konusunda ölçüt olarak kullanılır. Başvuruların
değerlendirilmesinde adayın akademik nitelik ve performansının ayrıntılı incelenmesi zorunludur.
Değerlendirmede adayın bilim/sanat alanındaki yeri ve potansiyeli, eğitim ve öğretime katkısı,
mesleki deneyim ve mesleğe katkıları, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği ya da
getirebileceği katkıları ve diğer üniversite hizmetleri dikkate alınır.
b) Yükseltilme ve atanmalarda, adayın araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile sanayi, çevre ve
topluma katkıları da değerlendirilir.
c) Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri, Üniversitenin
akademik birimleri için gerekli asgari düzeyi göstermekte olup, adayın bu ölçütleri sağlamış olması
kazanılmış bir hak olarak kabul edilemez.
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ç) Atamaların, Üniversite içinden olduğu kadar dışından da gelebilecek başvurulara açık olması
ve bilimsel/sanatsal faaliyetleri geliştirmesi esastır.
d) Atamalarda, adayın araştırma ve yayın potansiyelinin, başvurduğu birimin ortalama düzeyini
yükseltecek nitelikte olması koşulu aranır.
e) (Yükseköğretim Genel Kurulunun 27.10.2021 tarihli toplantısında uygun bulunan değişik
madde) Temininde güçlük çekilen veya hizmetine ihtiyaç duyulan birim/bölüm/anabilim dallarının
doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve
Rektörün uygun görmesiyle bu yönergede belirlenen şartlar aranmaz. Bu yöntemle ataması yapılan
doktor öğretim üyelerinin yeniden atanmalarında ise bu yönergenin Doktor Öğretim Üyesi
Kadrolarına Atanma ile ilgili hükümlerinin tümünü sağlamaları gerekmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Atama Koşulları, Kadro başvuruları, Ön Değerlendirme ve Bilimsel Jüri Değerlendirmesi
Atama Koşulları
MADDE 7– (1) İlk kez Doktor öğretim üyesi kadrosuna yükseltilmek ve/veya atanabilmek için
başvurulan bilim alanı ile ilgili aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:
a) İlan edilen kadrolara atamalarda ön koşul olarak YÖKDİL, YDS veya Eşdeğerliliği ÖSYM
tarafından kabul edilen yabancı dillerin birisinden en az 65 (Altmış Beş) puan (tamamen veya kısmen
yabancı dilde eğitim yapan birimlerde en az 80 puan) veya bu sınavlardan birine eşdeğerliliği kabul
edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan alınmış olması
gerekmektedir.
b) İlgili akademik birimin yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde Dekanın,
yüksekokullarda Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle atanır.
c) Doktor öğretim üyesi temel alanlarıyla ilgili Tablo Ek-1’de gösterilen faaliyetler esas alınarak
aşağıda belirtilen asgari puanı toplamış olmak:
1) Eğitim Bilimleri; Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler ile Spor Bilimleri Temel Alanlarında;
uluslararası makale bölümünün (a) veya (b) bentleri kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak
kaydıyla en az 20 puan ve uluslararası bir kongrede sunulmuş ve tam metni yayımlanmış bir bildiride
başlıca yazar olmak üzere toplamda en az 50 puan almak,
2) Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ile Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Temel Alanlarında; uluslararası makale bölümünün (a) bendi kapsamında en az bir makalede başlıca
yazar olmak kaydıyla en az 25 puan ve uluslararası bir kongrede sunulmuş ve tam metni yayımlanmış
bir bildiride başlıca yazar olmak üzere toplamda en az 50 puan almak,
3) Hukuk Temel Alanında; ulusal makale bölümünün (a) bendi kapsamında en az bir makalede
başlıca yazar olmak kaydıyla en az 20 puan ve uluslararası bir kongrede sunulmuş ve tam metni
yayımlanmış bir bildiride başlıca yazar olmak üzere toplamda en az 50 puan almak,
4) İlahiyat Temel Alanında; ulusal makale bölümünün (a) ve (b) bendleri kapsamında en az
birinde başlıca yazar olmak kaydıyla en az 20 puan ve uluslararası bir kongrede sunulmuş ve tam
metni yayımlanmış bir bildiride başlıca yazar olmak üzere toplamda en az 50 puan almak,
5) Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanında, uluslararası makale bölümünün (a) veya (b)
ya da (c) bentleri ile ulusal makale bölümünün (a) bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar
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olmak kaydıyla en az 20 puan ayrıca uluslararası bir kongrede sunulmuş ve tam metni yayımlanmış bir
bildiride başlıca yazar olmak üzere toplamda en az 50 puan almak gerekir.
6) Güzel Sanatlar Temel Alanı için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:
(a) Editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç uluslararası dergilerde yayınlanmış en az bir
makale ile ulusal makale bölümünün (a) bendi kapsamında en fazla 2 yazarlı olmak üzere en az bir
makale (bu koşulun sağlanamadığı durumlarda aynı kapsamdaki dergilerde yayınlanmış en fazla dört
yazarlı iki makale de eşdeğer olarak kabul edilir) ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış en az bir
makale,
(b) Uluslararası sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal toplantılara en az bir bildiri
ile katılmak ve bildirisi yayımlanmış olmak,
(c) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az bir kişisel ve dört adet karmaortak etkinliğe (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) katılmak.
(2) Görev süresi sona eren doktor öğretim üyelerinin yeniden atamalarında; Tablo Ek-1’de
gösterilen faaliyetlerden en az 15 puanlık yayın yapma şartı aranır. Bu koşula ek olarak aşağıdaki
koşullardan en az ikisinin de yerine getirilmesi gerekir.
a) Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç) en az bir adet tam metni
matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayınlanmış tam metin bildirisi olmak,
b) Son atanma tarihinden itibaren en az bir yüksek lisans veya doktora tez danışmanlığını
başarıyla sonuçlandırmış olmak,
c) Üniversite/birim yönetimine katkı sağlamış olmak (yönetimde, kurullarda veya komisyonlarda
en az bir yıl süre ile görev almak),
ç) Son atanma tarihinden itibaren ulusal veya uluslararası tamamlanmış bir projede görev almak,
d) Google Akademiye göre en az H3 indeksine sahip olmak,
e) En az dört yarıyıl süre ile lisans seviyesinde en az iki farklı ders vermiş olmak,
f) Yüksek lisans eğitimi veren bölümler için en az iki yarıyıl süre ile lisansüstü seviyesinde en az
bir ders vermiş olmak.
(3) Halen görev yapan Doktor Öğretim Üyelerinin yeniden atamalarında, yönergenin yürürlüğe
girmesinden sonraki ilk atamalarında bu yönergedeki kriterler aranmaz. İzleyen üç yıllık dönemde ise
yeniden atanma için bu yönergedeki kriterlere uygun olarak gerekli şartlar sağlanmış olmalıdır.
(4) Doktor öğretim üyelerinin görev süresi uzatımı için belirlenen asgari şartları sağlayamaması
durumunda, adayın durumunun izlenmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl süreyle
yeniden ataması yapılır. Bu sürenin sonunda da asgari puanın sağlanamaması halinde yeniden atama
işlemleri yapılmaz.
MADDE 8– (1) Doçentlik kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi
gerekir:
a) 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca doçentlik unvanını almış olmak ve
Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen jürinin yapacağı sözlü sınavda başarılı olmak
(Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanı alanlardan sözlü
sınav şartı aranmaz.) veya yurt dışında alınan doçentlik unvanının, 2547 sayılı Kanunun 27. maddesi
gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından Türkiye’de denkliğini almak,
b) 657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
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c) YÖKDİL, YDS veya Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının
birisinden en az 65 (Altmış beş) puan almak,
ç) Doçentlik başvurusunda bulunan adayın kendi alanıyla ilgili olarak aşağıdaki koşulları
sağlaması gerekir:
1) Eğitim Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri Temel Alanlarında; Tablo Ek1’de gösterilen faaliyetlerden doktora unvanını aldıktan sonra 35 puanı uluslararası makale bölümünün
(a) veya (b) bentleri kapsamında olmak üzere toplamda en az 120 puan almış olmak,
2) Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ile Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Temel Alanlarında; Tablo Ek-1’de gösterilen faaliyetlerden doktora unvanını aldıktan sonra 45 puanı
uluslararası makale bölümünün (a) bendi kapsamında olmak üzere toplamda en az 120 puan almış
olmak,
3) Hukuk Temel Alanında; Tablo Ek-1’de gösterilen faaliyetlerden doktora unvanını aldıktan
sonra 35 puanı uluslararası makale bölümünün (a) veya (b) ya da (c) bentleri ile ulusal makale
bölümünün (a) bendi kapsamında olmak üzere toplamda en az 120 puan almış olmak,
4) Filoloji ve İlahiyat Temel Alanlarında; Tablo Ek-1’de gösterilen faaliyetlerden doktora
unvanını aldıktan sonra 30 puanı uluslararası makale bölümünün (a) veya (b) ya da (c) bentleri ile
ulusal makale bölümünün (a) ve (b) bendleri kapsamında olmak üzere en az toplamda 120 puan almış
olmak,
5) Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanında; Tablo Ek-1’de gösterilen faaliyetlerden
doktora unvanını aldıktan sonra 35 puanı uluslararası makale bölümünün (a) veya (b) ya da (c) bentleri
ile ulusal makale bölümünün (a) ve (b) bendleri kapsamında olmak üzere toplamda en az 120 puan
almış olmak,
6) Güzel Sanatlar için, güncel doçentlik başvuru koşullarına göre en az 140 puan almış olmak.
MADDE 9– (1) Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için başvurulan profesörlük
kadrosu için;
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak
kaydıyla;
a ) Adayın, Doçentlik unvanını aldıktan sonra yaptığı çalışma ve yayınlarda bu unvanı almış olduğu
temel alan için Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından değişik
bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve adayın Doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan
kriterleri için yayın koşullarını tekrar sağlamış olması gerekir.
b)
1) Eğitim Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri ile Mimarlık, Planlama
ve Tasarım Temel Alanlarında en az ikisinde başlıca yazar olmak üzere Tablo Ek-1’de
gösterilen faaliyetlerden, uluslararası makale bölümünün (a) veya (b) bentlerinden en az 40
puan,
2) Filoloji ve ilahiyat Temel Alanlarında en az ikisinde başlıca yazar olmak üzere Tablo Ek1’de gösterilen faaliyetlerden, uluslararası makale bölümünün (a) veya (b) ya da (c) bentleri
ile ulusal makale bölümünün (a) bendinden en az 40 puan,
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3) Güzel Sanatlar Temel Alanında en az ikisinde başlıca yazar olmak üzere Tablo Ek-1’de
gösterilen faaliyetlerden, uluslararası makale bölümünün (a) veya (b) ya da (c) bentleri ile
ulusal makale bölümünün (a) bendinden en az 40 puan,
4) Hukuk Temel Alanında en az ikisinde başlıca yazar olmak üzere Tablo Ek-1’de gösterilen
faaliyetlerden, uluslararası makale bölümünün (a) veya (b) ya da (c) bentleri ile ulusal
makale bölümünün (a) bendinden en az 40 puan,
5) Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ile Ziraat, Orman ve Su
Ürünleri Temel Alanlarında en az ikisinde başlıca yazar olmak üzere Tablo Ek-1’de
gösterilen faaliyetlerden, uluslararası makale bölümünün (a) bendinden en az 50 puan,
olmak üzere Doçentlik sonrası akademik etkinliklerden toplamda en az 150 puan almış olmak.
Profesör unvanlı adayların başvurusunda adayın başvuru tarihinden önceki beş yıllık zaman dilimindeki
faaliyetleri değerlendirmeye alınır.
c) Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılmış/yapılacak olan Doçentlik
sözlü sınavında başarılı olmak.
Kadro başvuruları
MADDE 10– (1) İlan edilen kadroya başvuracak olan aday/adaylar, 2547 sayılı Kanun ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğince öngörülenlerin yanı sıra, bu Yönergede
belirlenen hususlarla ilgili bilgi ve belgeleri başvuru dosyasına eklerler. Jüri üyelerine gönderilmek
üzere aday, başvuru dosyasında; yayınlarının listesini içeren özgeçmişi (YÖKSİS formatında),
lisansüstü tez/tezleri, yayınları, başlıca yazar olduğu makaleyi belirten belgeyi, derginin tarandığı
indeksleri belgeleriyle ve diğer etkinliklerin tamamını içeren bir dosyayı CD/USB bellek ile teslim eder.
Ön Değerlendirme
MADDE 11– (1) Doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlük kadrosuna başvuran adayların
dosyalarında ön inceleme yapmak üzere, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilen, bir
Rektör Yardımcısı başkanlığında Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri alanlarındaki (her alandan iki temsilci
olmak üzere) profesörlerden oluşan ve yedi üyeden teşekkül eden bir komisyon oluşturulur. Komisyon,
kendisine gönderilen başvuru dosyalarını, atanmaya ilişkin Kanun, Yönetmelik ve Senato tarafından
kabul edilerek Yükseköğretim Kurulunun onayından geçirilen kriterlere uygunluğu yönünden
incelemekle görevli ve yetkilidir. Komisyon başvuru dosyalarının atama kriterlerine uygunluğunu
sadece şekli bakımdan inceler, içerik bakımından herhangi bir değerlendirme yapmaz. Güzel sanatlar,
mimarlık, planlama ve tasarım alanlarındaki başvurular, üyeleri sosyal ve kendi özgün alanından
seçilen, Rektör Yardımcısı başkanlığında üç kişilik bir karma komisyon tarafından değerlendirilir.
(2) Başvuruların değerlendirilmesi birinci bentte belirtilen ilgili komisyonlar tarafından,
başvuruların bitiş tarihinden itibaren on (10) iş günü içinde sonuçlandırılır. Söz konusu komisyonlar
başvuru dosyalarını inceledikten sonra, adayın başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadığına ilişkin
hazırlamış
olduğu
raporu/tutanağı
başvurulan
kadro;
Dr.
Öğretim
üyeliği
ise
Dekanlığa/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, Rektörlüğe bağlı birimlerde ve Profesör,
Doçentlik kadrosu ise Rektörlüğe sunar.
(3) Asgari koşulları sağladığı Komisyon tarafından belirlenen adayların başvuruları kabul edilir.
Puanlamaya dayalı ön değerlendirmenin gerektirdiği koşulların sağlanmış olması, akademik atamalarda
adaylar için bir hak oluşturmaz. Başvurusu reddedilen adaylar, tebliğ tarihinden itibaren beş (5) iş günü
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içerisinde Komisyona sunulmak üzere itirazlarını ilgili birime yaparlar. Komisyon yapılan itirazı yedi (7)
işgünü içerisinde karara bağlar. Kabul edilen başvurular için bilimsel jüri değerlendirme süreci başlatılır.
(4) Aday hakkında akademik etik kurallarına aykırı bir yayın veya çalışması bulunduğu iddiası ile
başlatılmış bir soruşturmanın veya aynı iddia ile aday hakkında üniversite öğretim elemanı tarafından
yapılmış bir başvurunun Rektörlüğe bildirilmesi halinde, iddia Uşak Üniversitesi ilgili Etik Kurulunca
incelenerek, düzenlenen rapor Rektörlük Makamına sunulur. Rektör, Etik Kurulun raporunu
değerlendirerek nihai kararı verir.
Bilimsel jüri değerlendirmesi
MADDE 12– (1) Adayların başvurularını değerlendirmek için görevlendirilecek öğretim
üyelerinin belirlenmesi Yüksek Öğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca yapılır. Bilimsel jüri üyelerinden, adayların akademik,
bilimsel ve sanatsal niteliklerini ayrıntılı olarak ortaya koyacak inceleme sonuçlarına dayalı, ilgili
bilim/sanat alanına uygunluk, bilimsel/sanatsal nitelik, mesleki deneyim, eğitime, kuruma ve topluma
katkılarını yansıtan kapsam ve içerikte rapor hazırlamaları istenir.
(2) Doktor öğretim üyesi kadrosuna ilişkin süre uzatımı başvuruları; ilgili Fakülte veya
Yüksekokul yönetim kurulunca varsa biri ilgili birimin yöneticisi olmak üzere seçilen üç doçent ve/veya
profesörlerden teşekkül eden bir komisyon tarafından değerlendirilir.
MADDE 13– (1) Doktor öğretim üyeliğinde, dekan veya ilgili müdür doktor öğretim üyesi
kadrosuna müracaat eden her aday için jüri üyelerinden, adaylarla ilgili bilimsel yayın ve çalışmalara
ilişkin dosyaları göndererek bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister. Dekan veya ilgili
müdür yazılı görüşlerin alınmasından sonra ilk yönetim kurulu toplantısında aday veya adaylar
hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu
gerekçeli olarak tercihini belirtir. Dekan veya ilgili müdür kanaat ve önerilerini rektöre sunar
(2) Profesör ve doçent kadrolarına başvuran adaylar için jüri üyeleri ilan edilen kadroya, kadro
sayısı kadar başvuru olması halinde, değerlendirme raporunda adayın atanmaya değer görülüp
görülmediğini, gerekçeleri ile belirtilir. Kadroya birden fazla başvuru olması halinde, raporlarda
olumsuz değerlendirme gerekçeleri ile birlikte açıkça, olumlu değerlendirme ise tercih edilen adayların
tercih sırası ile mutlaka belirtilmelidir.
MADDE 14– (1) Doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlük kadrolarına başvurularda
Yüksek Öğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
uygulanır.
MADDE 15– (1) Bu yönergede tanımlanmayan haller ve durumlarda Üniversite
Senatosunda alınacak kararlar geçerlidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 16– (1) Bu Yönerge ile 12.10.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu Kararı
ile kabul edilen “Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Ölçütleri” yürürlükten
kaldırılmıştır.
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MADDE 17– (1) Uşak Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen bu Yönerge,
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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ÖĞRETİM ÜYELİKLERİNE ATAMALAR İÇİN YAPILAN BAŞVURULARDA
ADAYLARIN YAYIN, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE DİĞER FAALİYETLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN PUANLAMA TABLOSU
1. BÖLÜM: ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ
1. Uluslararası Makale (Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın
hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla)
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editöre
mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış araştırma
makaleleri
b) ESCI, SCOPUS ve ÜAK tarafından belirlenen YÖK tarafından onaylanan
uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde, editöre mektup, özet veya kitap
kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış araştırma makaleleri*
c) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler**
ç) Bu maddenin a veya b bentleri kapsamındaki yayınlarda alanında bilime katkı
sağlayan kitap kritiği yapılmış makale
d) a bendi kapsamındaki dergilerde yayımlanan olgu sunumu

PUAN

2. Ulusal Makale (Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak
kaydıyla)
a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış araştırma
makaleleri
b) a bendi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler***

PUAN

3. Kitap (Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş, bilim alanı ile ilgili
olmak ve ilk basım olmak kaydıyla)
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a) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
b) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya
bölüm yazarlığı
c) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
ç) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya
bölüm yazarlığı

15
10

4. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın (Adayın hazırladığı lisansüstü
tezleriyle ilgili olmak kaydıyla) (Bu madde kapsamında en fazla 10 puan
alınabilir.)
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış
makaleler
b) ESCI, SCOPUS ve ÜAK tarafından belirlenen YÖK tarafından onaylanan
uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde, editöre mektup, özet veya kitap
kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış araştırma makaleleri
c) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler
ç) ULAKBİM tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale
d) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
e) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm
yazarlığı
f) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
g) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı
ğ) Uluslararası kongre/sempozyum ve sanatsal etkinliklerde sunulmuş ve tam
metni basılmış sözlü bildiri
h) Ulusal kongre/sempozyum ve sanatsal etkinliklerde sunulmuş ve tam metni
basılmış sözlü bildiri

PUAN

5. Patent (Entelektüel Haklar) (Başvurulan kadronun bilim alanı ile ilgili olmak
kaydıyla alınan) (Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.)
a) Uluslararası patent/ tasarım tescil/ faydalı model/ telif hakları
b) Ulusal patent/ tasarım tescil/ faydalı model/ telif hakları

PUAN

6. Atıflar (10 puanı 6a bendi kapsamındaki yayınlarda olmak kaydıyla en fazla 20
puan alınabilir.)
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış
uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın
yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına
bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için
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b) 6a dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası
yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve
adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf
sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için
c) Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış
kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her
birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

2

7. Lisansüstü Tez Danışmanlığı (Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan
lisansüstü tezlerden) (Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş
danışman olması durumunda asıl danışman a ve b bentleri için öngörülen
puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.)
a) Doktora tez danışmanlığı (her tez için)
b) Yüksek lisans tez danışmanlığı (her tez için)

PUAN

8. Bilimsel Araştırma Projesi (Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.)
a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış TÜBİTAK 1001 Araştırma
Projesinde Yürütücü olmak
b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış 1001 TÜBİTAK Araştırma
Projesinde araştırmacı olmak
c) TUBİTAK tarafından desteklenen diğer araştırma projelerinde yürütücü olmak
ç) TUBİTAK tarafından desteklenen diğer araştırma projelerinde araştırmacı
olmak
d) Üniversiteler ve TÜBİTAK dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla
tamamlanan veya yürütülen bilimsel araştırma projelerinde görev almak
e) Üniversite bünyesinde bilimsel araştırma birimi kaynaklı projelerde görev
almak
9. Bilimsel Toplantı Faaliyeti (Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın
hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla) (Bu madde
kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri
puanlanır.)
a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni matbu veya elektronik
olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
b) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, özeti matbu veya elektronik olarak
bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
c) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni matbu veya elektronik olarak
bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
ç) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, özeti matbu veya elektronik olarak bildiri
kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

PUAN
20

10. Eğitim-Öğretim Faaliyeti (Doktora eğitimini tamamladıktan sonra açık,
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uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş ders) (Bu madde kapsamında en fazla
10 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim
kurumlarında en az 2 yıl öğretim elemanı olarak görev yapanlar 2 puan almış
sayılır.)
a) Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi
b) Erasmus, Farabi, Mevlana programlarına en az bir hafta katılmak
c) Bir dönem önlisans veya lisans dersi

3
1
2

11. Yurtdışı Araştırma Çalışmaları (Bu madde kapsamında en fazla 20 puan
alınabilir.)
a) Yurt dışındaki kurumların finansmanını sağlaması ile yurt dışında yabancı
üniversitelerde en az 3 ay süreli bulunmak
b) YÖK, TÜBİTAK yurtiçi herhangi bir finansman ile yurtdışında bir üniversitede
araştırma çalışmaları yapmak üzere en az 3 ay süreli bulunmak
c) Misafir öğretim üyesi olarak yurt dışındaki üniversitelerde en az 3 ay süreli
bulunmak

PUAN

12. Ödüller (Bu madde kapsamında en fazla 20 puan alınabilir.)
a) TÜBA veya TÜBİTAK ödülü̈
b) Alanında uluslararası bilimsel ve sanatsal nitelikli bir jüri ile karar verilen
yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım ve sanat
ödülleri (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş) için her bir
araştırmacıya, sanatçıya
c) Alanında ulusal bilimsel ve sanatsal nitelikli bir jüri ile karar verilen
yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım ve sanat
ödülleri sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş) için her bir
araştırmaya ve sanatçıya
13. Sanat ve Tasarım Etkinlikleri (Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı
ile Güzel Sanatlar Temel Alanı için geçerlidir.) (Bu madde kapsamında en fazla
40 puan alınabilir.)
a) Özgün sanat eserlerinin, tasarım veya yorum çalışmalarının yurtdışında sanat,
eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması, bu koşulla dış ülkelerde radyo, TV,
sinema gibi yayın araçlarında gösterime girmesi ve uygulanması
b) Özgün sanat eserlerinin, tasarım veya yorum çalışmaları ile uluslararası jürili
karma sanat etkinliklerine kabul edilmek
c) Özgün sanat eserlerinin, tasarım veya yorum çalışmaları ile yurtdışında
sempozyum, çalıştay, bienal, festival, sergi, proje, uygulama, gösteri, dinleti gibi
kişisel etkinliklerde bulunmak
ç) Özgün sanat eserlerinin, tasarım veya yorum çalışmaları ile yurt içinde
sempozyum, çalıştay, bienal, festival, sergi, proje, uygulama, gösteri, dinleti gibi
kişisel etkinliklerde bulunmak

PUAN
20
15

20
15
10

7

PUAN

30

15
10

5

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARLARI
TOPLANTI SAYISI: 13

KARAR TARİHİ:16.06.2020

d) Özgün sanat eserlerinin, tasarım veya yorum çalışmaları ile yurt içinde sanat,
eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması, bu koşulla dış ülkelerde radyo, tv,
sinema gibi yayın araçlarında gösterime girmesi ve uygulanması
e) Özgün sanat eserlerinin, tasarım veya yorum çalışmaları ile ulusal jürili
yurtdışında veya yurt içinde festival, sergi, proje, uygulama, gösteri, dinleti gibi
karma sanat etkinliklerine kabul edilmek

10

14. Diğer Akademik ve Bilimsel Etkinlikler(Bu madde kapsamında en fazla 10
puan alınabilir.)
a) Uluslararası bilimsel, sanatsal toplantı, sportif faaliyetler ve etkinliklerde
(sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel,
sanatsal ve tasarıma yönelik etkinlikler) düzenleme kurulu başkanı olmak
b) Ulusal bilimsel, sanatsal toplantı, sportif faaliyetler ve etkinliklerde
(sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel,
sanatsal ve tasarıma yönelik etkinlikler) düzenleme kurulu başkanı olmak
c) Uluslararası bilimsel, sanatsal toplantı, sportif faaliyetler ve etkinliklerde
(sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel,
sanatsal ve tasarıma yönelik etkinlikler) davetli konuşmacı, davetli sanatçı olmak
ç) Ulusal bilimsel, sanatsal toplantı, sportif faaliyetler ve etkinliklerde
(sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel,
sanatsal ve tasarıma yönelik etkinlikler) davetli konuşmacı, davetli sanatçı olmak
d) Uluslararası bilimsel, sanatsal toplantı, sportif faaliyetler ve etkinliklerde
(sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel,
sanatsal ve tasarıma yönelik etkinlikler) görev almak
e) Ulusal bilimsel, sanatsal toplantı, sportif faaliyetler ve etkinliklerde
(sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel,
sanatsal ve tasarıma yönelik etkinlikler) görev almak
f) Uluslararası bilimsel, sanatsal toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve
konferans gibi) oturum başkanlığı yapmak
g) Ulusa bilimsel, sanatsal toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve
konferans gibi) oturum başkanlığı yapmak
ğ) Yurtdışı sanat ve tasarım (planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj
tasarım, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı) yarışma jürilerinde görev
almak
h) Yurtiçi sanat ve tasarım (planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj
tasarım, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı) yarışma jürilerinde görev
almak
ı) Alanı ile ilgili bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik araştırma ve çalışmalar için
uluslararası burs almak
i) Alanı ile ilgili bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik araştırma ve çalışmalar için
ulusal burs almak
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15. İdari Görevler (Son üç yılda yürütülmüş idari görevleri için bu alandan en
fazla 20 puan alınabilir. İlgili idari görevin en az 1 yıl boyunca yürütülmüş olması
gerekir ve bu bölümden alınan puan doçentlik kriterini sağlamada kullanılmaz.)
a) Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek
Yüksekokul Müdürü, Başhekim
b) Dekan Yardımcısı, Enstitü Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Müdür Yardımcısı,
Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Başhekim yardımcısı
c) ERASMUS, Mevlana ve Farabi Koordinatörlüğü, Yabancı Uyruklu Öğrenci
Ofisi Koordinatörlüğü, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Bölgesel Kalkınma
Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında görev almak,
Üniversite Kalite Kurulu Üyeliği, Engelli Birim Koordinatörlüğü, Ortak Seçmeli
Dersler Koordinatörlüğü, UTTO görev almak, UBAP koordinatörlü, UBATAM
müdürlüğü
ç) Laboratuvar Müdürü, Bölüm Başkanı, Öğrencisi olan anabilim dalı başkanı, b)
fıkrasının dışındaki üniversite düzeyinde Koordinatörlükler ve bütün koordinatör
yardımcılıkları, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü,
d) ERASMUS, Mevlana
ve Farabi, Bologna birim (fakülte/ enstitü/
yüksekokul/
MYO/
Bölüm)
Koordinatörlüğü,
Birim
(fakülte/enstitü/yüksekokul/MYO/Bölüm) Kalite Üyeliği,
e) Bölüm başkanı yardımcısı, laboratuvar ve ünite yöneticiliği, üniversite
komisyon üyeliği
f) Öğrencisi olmayan Anabilim dalı başkanlığı vb. birim düzeyinde idari görevler
g) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu Bölüm seviyesindeki komisyon
üyelikleri
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1. Puanlama: Tek yazarlı çalışmalarda yazar tam puan alır. Başlıca yazarın belirtildiği hallerde iki
yazarlı eserlerde başlıca yazar tam puanın 0,8' ini, ikinci yazar 0,5' ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı
başlıca yazarın belirtildiği eserlerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise
diğer yarısını eşit paylaşır.
2. Kısaltmalar:
SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded
SCI: Science Citation Index
SSCI: Social Sciences Citation Index
AHCI: Art and Humanities Index
ESCI: Emerging Sources Citation Index
ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve
uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından
birisidir.
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* Alan İndeksleri: Her bilim alanın doçentlik şartlarında Üniversitelerarası Kurul tarafından tanımlanan
alan indeksleridir.
** Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır yılda
en az bir sayı ile yayımlanıyor olması, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması,
bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer alması ve
derginin internet sayfası üzerinden yayımlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir.
***ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergiler dışındaki ulusal hakemli dergilerin
değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayımlanıyor olması,
bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer alması ve
derginin internet sayfası üzerinden yayımlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir.
3. Tanımlar:
Başlıca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır.
a) Tek yazarlı makale
b) Ayrıca belirtilmediği durumlarda makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar
c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden
fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).
Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, aynı
bilim alanında en az on farklı ülkeden yazarlara ait Türkçe dışındaki dillerde en az yirmi kitap
yayımlamış ve yayınları Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışındaki üniversitelerin
kütüphanelerinde kataloglanan yayınevi. (İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda
görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. Belge sağlamak amacıyla; OCLC
worldcat web sayfasından ve Book Citation Index web sayfasından destek alınabilir.)
Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları
Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı bilim alanında farklı yazarlara
ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi. (TO-KAT: Ulusal Toplu Katalog belgelendirilmelidir.)
Uluslararası Bilimsel Toplantı: Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının
katılım sağladığı ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulduğu
bilimsel toplantı.
Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim kurulunda
bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün, matbu veya DOI numarası
almış elektronik ortamda yayımlanmış makale.
Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

