TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1-

Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve

atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, TC İstanbul Arel Üniversitesinde Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör
kadrolarına yapılacak yükseltme ve atamalara ilişkin kriterleri içermektedir.
Dayanak
Madde 3- Bu yönergenin dayanağı, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’dir.
Akademik Yükseltilme ve Atamalarda Uygulanacak Puanlama Sistemi
Madde 4- TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda değerlendirmeye
alınacak bilimsel, eğitim-öğretim ve idari faaliyet türlerine ait puanlama EK 1’de gösterilen puanlama
sistemine göre yapılır.
Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri
Madde 5- Madde 3’e göre yapılacak ön değerlendirme sonrası Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve
Profesörlük kadrolarına yapılacak yükseltilme ve atamalar, EK 2’de gösterilen kriterlere göre yapılır.
Uygulama
Madde 6- Bu yönergenin eklerinde belirtilen kriterler sadece bir önkoşul niteliği taşımakta olup,
bilimsel değerlendirme jüri üyeleri tarafından yapılacaktır. Akademik yükseltilme ve atamalarda da
jüri üyelerinin yapacağı bilimsel değerlendirmeler esas alınacaktır.
Geçici Madde -

TC İstanbul Arel Üniversitesinin kuruluş sürecinde olduğu dikkate alınarak

Üniversite Yönetim Kurulu 2008-2011 yıllarının kapsadığı eğitim-öğretim dönemleri için, bu yönerge
ile uygulanacak puan sistemi ve kriterlerde (Ek 1 ve Ek 2) gerekli esneklikler yapabilir.
Yürürlük
Madde 7- Bu yönerge, TC İstanbul Arel Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8- Bu yönergeyi, TC İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.
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EK 1 :
TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİK YÜKSELTİLME
VE ATAMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK
FAALİYETLER VE PUANLAMA SİSTEMİ

I. ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER
1. Kitap yazarlığı

PUAN

a) Yurt dışında yabancı dilde yayınlanmış ve ISBN numarası almış kitap
yazarı olmak:

100

b) Yurt dışında yabancı dilde yayınlanmış ve ISBN numarası almış kitap
içinde bölüm yazarı olmak:

40

c) Yurt dışında yabancı dilde yayınlanmış ve ISBN numarası almış kitap
editörü olmak:

40

2. Makale yazarlığı
a) Yurt dışında yabancı dilde hakemli dergilerde yayınlanmış makale
yazarı olmak:

35

b) Yurt içinde yabancı dilde hakemli dergilerde yayınlanmış makale
yazarı olmak:

30

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunma
a) Sözlü sunulan ve tam metni yayınlanan bildiri/konuşma:

30

b) Sözlü sunulan ve özeti yayınlanan bildiri/konuşma:

20

c) Tam metni sunulan veya özeti yayınlanan poster:

10

4. Uluslararası diğer etkinliklere katılma ve ödüller
a) Uluslararası bilim, seçme ve yarışma kurulları üyeliği:

10

b) İlgi alanında kazanılmış uluslararası ödül:

20

2

c) Özgün sanat eserleri, tasarımları veya yorum çalışmalarıyla düzenlenen
uluslararası kişisel etkinlik (sergi, biyenal, gösteri, festival vb.):

35

d) Uluslararası karma-ortak sergi, biyenal, gösteri, festival vb.
etkinliklere katılma:

5

II. ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER
1. Kitap yazarlığı
a) Yurt içinde Türkçe olarak yayınlanmış ve ISBN numarası almış
kitap yazarı olmak:

50

b) Yurt içinde yabancı dilde yayınlanmış ve ISBN numarası almış
kitap yazarı olmak:

60

c) Yurt içinde Türkçe olarak yayınlanmış ve ISBN numarası almış
kitap içinde bölüm yazarı olmak:

30

d)Yurt içinde yabancı dilde yayınlanmış ve ISBN numarası almış
kitap içinde bölüm yazarı olmak:

40

e) Yurt içinde Türkçe olarak yayınlanmış ve ISBN numarası almış
kitap editörü olmak:

20

f) Yurt içinde yabancı dilde yayınlanmış ve ISBN numarası almış
kitap editörü olmak:

25

2. Makale yazarlığı
Yurt içinde hakemli dergilerde yayınlanmış makale yazarı olmak:

25

3. Ulusal bilimsel toplantılarda bildiri sunma
a) Sözlü sunulan ve tam metni yayınlanan bildiri/konuşma:

20

b) Sözlü sunulan ve özeti yayınlanan bildiri/konuşma:

10

c) Tam metni sunulan veya özeti yayınlanan poster:

3

5

4. Diğer ulusal etkinliklere katılma ve ödüller
a) Ulusal bilim, seçme ve yarışma kurulları üyeliği:
b) İlgi alanında kazanılmış ulusal ödül:

8
15

c) Özgün sanat eserleri, tasarımları veya yorum çalışmalarıyla düzenlenen
ulusal kişisel etkinlik (sergi, biyenal, gösteri, festival vb.):
d) Ulusal karma-ortak sergi, biyenal, gösteri, festival vb. etkinliklere katılma:

20
5

III. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1. Dersler (Örgün Öğretim Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)
(Son akademik yükseltilmeden sonraki dönemde verilen dersler için geçerlidir ve derslerden
alınacak toplam puan 20’yı aşamaz)
a) Önlisans programlarında

: (Her bir yarıyıl için ders saati başına):

1

b) Lisans programlarında

: (Her bir yarıyıl için ders saati başına) :

1

c) Lisansüstü programlarında : (Her bir yarıyıl için ders saati başına) :

2

2. Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış olmak şartıyla)
a) Doktora (Her bir bitmiş tez için) :

5

b) Yüksek Lisans (Her bir bitmiş tez için) :

3

IV. İDARİ GÖREVLER
(Puanlar her yıl için geçerlidir; görev en az bir yıl yapılmış olmalıdır)
a) Rektör :

15

b) Rektör Yardımcılığı, Dekan, Yüksekokul, Enstitü
ve Merkez Müdürlüğü:

10

4

c) Dekan Yardımcılığı, Müdür Yardımcılığı:

5

d) Senato Temsilciliği, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği:

3

e) Bölüm, Anabilim Dalı, Bilim Dalı, Program Başkanlığı:

3

f) Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği,
Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksekokul Yönetim Kurulu
Üyeliği veya Komisyon Görevi:

2

g) Rektörlük, Dekanlık, Yüksekokul veya Enstitü Müdürlüğü tarafından
verilen sürekli görevler:

2
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EK 2 :
TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİK YÜKSELTİLME
VE ATAMA KRİTERLERİ

I. YARDIMCI DOÇENTLİK İÇİN
1. “Doktora” veya “Sanatta Yeterlilik” derecesinin alınmış olması gerekir.
2. Yüksek Öğretim Kurulunun, Yardımcı Doçentliğe Atanmaya ilişkin yürürlükteki kriterlerine göre
yapılacak olan Yabancı Dil Sınavı’nı başarmış olmak gerekir.
3. Adayın, Ek1’deki bütün maddelerden toplam 60 puanı tamamlamış olması gerekir.
4. Yardımcı Doçentlik başvurularında adayın Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin veya Sanatta
Yeterlilik Çalışmasının birer nüshasının başvuru dosyasında bulunması gerekir.
5. Yardımcı Doçentliğe yeniden atama için son atamayı izleyen dönemde, Ek1’deki bütün
maddelerden toplam 30 puanın tamamlanmış olması gerekir.
II. DOÇENTLİK İÇİN
1. Doçentlik kadrosuna atanabilmek için Doçentlik Derecesini almış olması gerekir.
2. Adayın, Ek1’deki bütün maddelerden toplam 175 puanı tamamlamış olması gerekir.
III. PROFESÖRLÜK İÇİN
1. Profesörlük kadrosuna başvurabilmek için Doçentlik derecesini aldıktan sonra en az 5 yıl geçmiş
olması gerekir.
2. Adayın başlıca araştırma eseri olarak sunduğu çalışmanın Doçentlik unvanı aldıktan sonra yapılmış,
tek yazarlı bir kitap veya hakemli dergilerde yayınlanmış tek yazarlı bir makale ya da yurtdışı hakemli
dergilerde yayınlanmış, adayın birinci isim olduğu bir makale olması gerekir.
3. Adayın Profesörlük kadrosuna atanabilmek için, Doçentlik unvanını kazandıktan sonraki dönemde
alınmış olması koşuluyla, Ek1’deki bütün maddelerden toplam 275 puanı tamamlamış olması gerekir.

6

