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            EK-2 

T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARI 

 

(Senato Karar Tarihi: 20.05.2019 – Karar No:82) 

(YÖK Genel Kurul Tarihi: 08.08.2019) 

 

 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek 

olarak Düzce Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine atanma ve yükseltmelerde aranan ek koşullar 

ile puanlama değerlemesi ve uygulama esaslarına ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir. 

A.GENEL İLKELER : 

1. Bu belgede; profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi kadro ilanlarına başvuracak adayların, 

bilimsel, eğitim-öğretim, idari ve toplumsal katkı alanlarındaki etkinlikleri ve bu etkinliklere 

ilişkin puanlama sistemleri düzenlenmiştir. 

2. İlan edilen profesör ve doçent kadrolarına başvuran adayların dosyaları Akademik 

Değerlendirme Kurulu tarafından bu yönergede yer alan kriterler, başvurulan kadro için 

belirlenen ilan şartı ile 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri açısından ön incelemeye alınır. 

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyalarının ön incelenmesi ilgili 

birimin yönetim kurulu tarafından; ilgili birimin yönetim kurulu henüz kurulmamışsa 

Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından yapılır.  

3. Akademik Değerlendirme Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısı 

başkanlığında toplam en az üç profesörden oluşur. Kurul üye sayısının tek sayı olmasına ve 

kurul üyelerinin farklı akademik alanlardan olmalarına dikkat edilir. Kurulun görev süresi 2 

(iki) yıldır. Akademik Değerlendirme Kurulu, Üniversite tarafından ilan edilen her akademik 

kadro için toplanır ve başvuruların ön incelemesini gerçekleştirir. Kurul, adayların dosyalarını 

inceleyerek puanların hesaplamasını yapar. Öngörülen puanı tamamlayan ve diğer koşulları 

sağlayan adayın ilan edilen kadrolara başvurusu kabul edilir ve ilgili prosedür başlamış olur. 

4. Bu yönergede yer alan kriterler listesinde ve puan tablolarında bulunmayan durumlarda 

Senatoca değerlendirme yapılır. 

5. Ön incelemede, bu yönergede yer alan kriterlerin ve tablolarda belirtilen puanların altında 

kaldığı belirlenen başvurular jüri değerlendirmesine alınmaz.  

6. Bu yönergede yer alan kriterler ön koşul niteliğinde olup adayların çalışmalarının bilimsel 

değerlendirmesi jüriler tarafından yapılır. Ön koşulu sağlayarak başvurusu kabul edilen 

adayların atama ve akademik yükseltilmelerinde jüri üyelerinin bilimsel raporları esas alınır. 

7. Adayların başvuruları akademik etkinlik puanlama sistemi Ek-1 çerçevesinde yapılır. 

Adayların başvuru dosyalarında, tüm çalışmalarını Ek-1’de yer alan puanlama sistemi 

tablosundaki madde başlık ve alt başlıklarına göre düzenleyerek aldıkları puanları gösteren bir 

Aday Etkinlik-Puan Listesi bulunması gerekir. Bu liste elektronik olarak Personel Daire 

Başkanlığından temin edilebilir. Başvuru dosyasına konacak çalışmalar, bu listede yer alan 

grup sıralarına uygun düzenlenmeli ve etiketlenmelidir.  

8. Puanlama sistemi tablosunda verilen puanların, çok yazarlı (makale, bildiri, olgu/vaka 

sunumu, kitap vb) yayınlara ve çok ortaklı patentlere uyarlanması Ek-1’de madde 19’da yer 

alan Çok Yazarlı Çalışmalar İçin Puanlama Oranları Tablosuna göre yapılır. 
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9. Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için belirtilmiş olan taban 

puanının en az yüzde 50’si bilimsel/sanatsal yayınlardan alınmış olmalıdır. 

10. Bilimsel çalışmalardan alınan puanlar adayın başvurduğu bilim alanındaki (çok disiplinli 

çalışmalar dahil) faaliyetlerden alınmış olmalıdır. 

11. Aynı bilimsel çalışmanın birden fazla kongre/konferans bildiri kitabında yayınlanması halinde 

bunlardan sadece en yüksek puanlı olan çalışma dikkate alınır, diğerleri değerlendirmeye 

alınmaz. 

12. Aynı isimli bilimsel çalışmaların (makale, bildiri, poster) puanlanmasında en yüksek puanlı 

olan dikkate alınır, diğerleri değerlendirmeye alınmaz. 

13.  Puanlandırma Sistemi tablosunda Eğitim ve öğretim faaliyetleri (madde 4) kapsamında 

eklenecek puanların toplamı, B bölümündeki tablolarda profesör/ doçent/ doktor öğretim 

üyesi kadro başvuruları için belirtilmiş olan taban puanının yüzde 20’sini geçemez.  

14. Puanlandırma Sistemi tablosunda burs ve yurt dışı çalışmalar (madde 7) kapsamında 

eklenecek puanların toplamı, B bölümündeki tablolarda profesör/ doçent/ doktor öğretim 

üyesi kadro başvuruları için belirtilmiş olan taban puanının yüzde 10’unu geçemez.  

15. Puanlandırma Sistemi tablosunda idari ve akademik görevler (madde 12) kapsamında 

eklenecek puanların toplamı, B bölümündeki tablolarda profesör/ doçent/ doktor öğretim 

üyesi kadro başvuruları için belirtilmiş olan taban puanının yüzde 10’unu geçemez.  

16. Üniversitenin İhtisas alanlarında yapılan faaliyetlerin puan değerleri EK-1’de yer alan 

puanlandırma sistemi tablosunda yer alan puanların 1,10 ile çarpılarak hesaplanır. 

17. Tanınırlığı yüksek olmayan bir derginin indekslerde tarandığının aday tarafından 

belgelenmesi gereklidir. 

18. Adayın kendi eserlerine yaptığı atıflar değerlendirmeye alınmaz. 

19. Adayın başvuru dosyasında "yayın kabul" yazısı almış, DOI numarası verilmiş eserler yer 

alabilir.  

20. Adaylar başvuru dosyalarını elektronik ortamda teslim eder. Ancak Başvuru dosyasında yer 

alan resmi nitelikte olan belgeler  (diploma, sertifika vb.) ve elektronik ortama aktarılamayan 

belgeler basılı olarak teslim edilir. 

B.ATAMA VE AKADEMİK YÜKSELTİLME KOŞULLARI: 

I) Profesör Kadrolarına Başvurabilmek İçin: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26.maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin 3., 12., 14. ve 15.maddelerine ek olarak; 

1. Doçent unvanı alındıktan sonra alanında en az beş yıl görev yapmış olmak.  

2. Doçentlik unvanını sözlü sınavla kazanmayanların profesör kadrosuna başvuruları halinde 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği gereğince yaptırılan doçentlik sözlü 

sınavından başarılı olmak. (İstemeleri halinde doçentlik sözlü sınava girmek isteyenlere 

doçentlik sözlü sınavı yapılır.) 

3. Doçent unvanını aldıktan sonra en az bir tanesi uluslararası endeksli (SCI, SCI-E, AHCI, 

SSCI veya Uluslararası diğer alan endekslerinde) dergilerde yayınlanmış makale olmak üzere 

toplamda en az 7 yayın yapmış olmak. 

4. Güzel sanatlar alanında ilan edilen bir profesör kadrosuna başvuranlarda, Doçent unvanını 

aldıktan sonra alanıyla ilgili en az bir makale olmak üzere toplamda 4 adet derleme, veya 

eleştiri, katalog yazısı, kitap değerlendirme, biyografi vb. yayınlamış olmak. 
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5. Akademik etkinliklerden aşağıdaki tabloya uygun puanları almış, yayınları yapmış olmak.  

 

Profesörlük Başvuruları Puan Tablosu 

 
Sağlık Bilimleri 

Fen Bilimleri, 

Mühendislik 

Bilimleri, 

Mimarlık 

Sosyal Bilimler, 

Eğitim Bilimleri, 

Spor Bilimleri, 

Güzel Sanatlar 

Toplam Puan 600 500 400 

Son Beş Yılda En Az 

Puan 
400 300 200 

 

II ) Doçent Kadrolarına Başvurabilmek İçin: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24.maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin 3., 8., 9., 10. ve 11. maddelerine ek olarak; 

1. Doçentlik unvanına sahip olmak ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek 

jürilerce yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak. (Sözlü sınav sonucunda doçentlik 

unvanını kazananlar için sözlü sınavdan başarılı olma şartı aranmaz.) 

2. YÖKDİL sınavı ya da YDS’den, YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil 

sınavlarından en az 65 puan almış olmak. 

3. Akademik etkinliklerden aşağıdaki tabloya uygun puanları almış, yayınları yapmış olmak. 

Doçentlik Başvuruları Puan Tablosu 

 
Sağlık Bilimleri 

Fen Bilimleri, 

Mühendislik 

Bilimleri, 

Mimarlık 

Sosyal Bilimler, 

Eğitim Bilimleri, 

Spor Bilimleri, 

Güzel Sanatlar 

Toplam Puan 400 350 250 

Son Beş Yılda En Az 

Puan 
250 200 150 

III ) Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurabilmek İçin: 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 23.maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma  Yönetmeliği'nin 3., 4., 6. ve 7. maddelerine ek olarak; 

1. Doktor öğretim üyeliğine ilk atamalar için başvurularda, 

1.1. YDS, KPDS, ÜDS’den veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil 

sınavlarından en az 60 puan almış olmak. (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil 

(YÖKDİL) Sınavından alınan muadil puanlar da başvurularda kabul edilir. İhtiyaç 

duyulan ve öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlarda ilgili fakültenin 

gerekçeli talebi üzerine üniversite yönetim kurulu kararı ile bu madde 

uygulanmayabilir). 

1.2. Güzel Sanatlar alanında başvuranlar için alanıyla ilgili en az 1 makale veya derleme, 

eleştiri, katalog yazısı, kitap değerlendirme, biyografi yayınlamış olmak, 

1.3. Birim amirinin başkanlığında, bölüm (Tıp Fakültesi için Anabilim Dalı) başkanı ve 

ilgili alandan veya yeterli öğretim üyesi olmaması durumunda yakın alanlardan 

Dekan/Müdür tarafından belirlenecek en az 3 (üç)öğretim üyesinden oluşan bir 

komisyon önünde bir deneme dersi/sunumunu başarı ile tamamlamış olmak. (Deneme 
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dersi sonuçları ve adayların akademik yeterliliğinin değerlendirilmesi için adaydan 

talep edilen bilim dosyaları belirlenen bilim jürilerine gönderilir).  

1.4. Tümü aynı etkinlik türünden olmamak kaydıyla aşağıdaki tabloya uygun puanları 

almış olmak. 

Doktor Öğretim Üyeliği Başvuruları Puan Tablosu 

 
Sağlık Bilimleri 

Fen Bilimleri, 

Mühendislik 

Bilimleri, 

Mimarlık 

Sosyal Bilimler, 

Eğitim Bilimleri, 

Spor Bilimleri, 

Güzel Sanatlar 

Toplam Puan 200 175 125 

2. Doktor öğretim üyeliğine yeniden atanmalarda, bir önceki atanma dönemindeki 

puanlarına ilave olarak tümü aynı etkinlik türünden olmamak kaydıyla; 

 

2.1. Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık alanları için 30 puan /yıl 

sağlamış olmak. 

2.2. Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar için 20 puan /yıl,  

sağlamış olmak. 

C. % 20 KOTA UYGULAMASI 

01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek – 38. Maddesinde geçen 

Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede 

belirtilen usule uygun olarak 50. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu 

kapsamda atananlardan doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla 

%20’si doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca 

belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde 

doktor öğretim üyesi kadrolarına atanabilir. hüküm ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 

15.11.2017 tarih ve E.78513 sayılı yazısının 6. Maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak üzere başvuran ve bu kapsama giren araştırma 

görevlileri Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları’nın 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için belirlenen başvuru ve atama koşullarına tabidirler. 
 

D.  YÜRÜRLÜK 

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atama Ek Koşulları, Yükseköğretim 

Genel Kurulu onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve Düzce Üniversitesi Rektörü 

tarafından yürütülür. 

E. GEÇİCİ MADDELER 

1. Doçent kadrolarına başvurabilmek için geçerli olan “Doçentlik unvanına sahip olmak ve 

Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek jürilerce yapılacak sözlü sınavdan başarılı 

olmak” şartı, 01.01.2019 tarihinden sonra Üniversitelerarası Kurul Doçentlik başvurusunda 

bulunmuş adaylar için geçerlidir. 

2. Doçent kadrolarına başvurabilmek için geçerli olan “YDS’den veya YÖK tarafından 

eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından en az 65 puan almış olmak.” şartı, 

01.01.2019 tarihinden sonra Üniversitelerarası Kurul Doçentlik başvurusunda bulunmuş 

adaylar için geçerlidir. 

 


