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1.

Çalıştıkları bi|ini ve sanat alanındaki evrensel düzeyde araştırma yapmalarım, bu
araştırmalarını ulusaI ve uluslararası bilgi paylaşım ortamlarına aktararak, bilimin
gel işmesine ve yayı l masına katkıda bu l unmaların

2.

Ü|kemizin bilimsek sanatsal, sosyal

ı

:

ve teknolojik

sorunlarına bireysel

ya

da

interd isipliner grup çaI ışmalarıyla çözü mler getirmelerini;

3.

Yerel, ulusal ve u|uslararası bilimsel toplantılar düzenleyerek, kendi çalışmalarını olduğu
kadar diğer bilim, sanat insanlarının çalışmalarını da sergilemelerini, bilimin, sanatın ve
tekno loj inin çağdaş sorunlarını n tartı

4.

şı

l

masın ı sağlamalarını;

Eğitim ve öğretim yöntemlerini ve araçlarım ge|iştirerek daha iyi eğitim verebilecek
olaııak ve koşullan oluşturmaların

5.

Mesleki kuruluşIar ve sivjl toplum örgütlerinin çalışmalarına katılarak, mesleklerinin ve
ıneslek odaları nın

gel işmelerine

katkıda bulunmaları nı;

6,

Öğrencilerin çağdaş, bilimsel, sanatsal ve sosyo-kültürel geIişimlerini desteklemelerim

7.

Bu çalışmalarını kararlı ve sürekli olarak sürdürmelerini öngörür.

lzmir KAtip Çelebi Üııiversitesi Senatosu, bu ilkeler ışığında oluşturulan akademik yükseltme ve
atama ölçütlerinin belirlediği miırimum seviyelerin öğretim üyeleri için bİr hedef değil, atılması
gereken ilk adımlar olduğunu kabul eder.

vARDIMCI DoçENT, DoçENT VE pRoFEsÖn raınoLARINA yÜrsnr,rME vE
ATAMALARDA GOZONÜNE ALINACAK ILKELER VE TANIMLAR

1.

ARAŞTIRMADAsÜRExr,İr,İr:

Yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrolarına başvuran adayların araştırmaları, sanatsal
faaliyetleri ve diğer akademik çalışmaları ve bunlara bağlı yayınlarında süreklilik esastır. Bu
nedeırle her akadeınik aşama için istenileı1 en az ölçütler iki akademik aşama arasındaki
süreç içinde gerçekleştirilmiş olmalıdır.

2.

YAYINLARDA ETİK:

izmir KAtip Celebi Üıriversitesi Bilimsel Araştınna ve Yayın Etik Kurulları Yönergesi
(http://iournals.tubitak.gov.trlgenel/brosur.pdf

3.

ve

de belirtilen koşullar geÇerlidir,

DEĞERLENDiRMErünirnniNiNoLuşTuRuLMAsI:

Değerlendirme jürilerinin oluşturulmasında 2547 Sayıh Kanunun amir hükümleri
yönetmelikler esas alınır.

ve ilgili

4. rİıapıaR:
başvurduğu alan

Bilimsel kitap olma koşulu aranlr. Araştırma yöntemlerine uygu]l olarak adayın
almış ve yayınlanmış
ile ilgili, adayın kendi iisansüstü tezlerinden üretilmemiş ISBN numarası
jüri değerlendirip karar verir,
kitapir. Dığer açllardan eserin bilimsel kitap olup olmadığına

5.

HAKEMLİ DERGi

Editörü ye en azbeş değişik üniversitenin öğreti
bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri ya
sosyal alaıılar içiır yılda en az bir kez ve düzen
ortamında yayınlanmış, ün iversite kütüphaneler
kapsamında DOI (http://www.doi,oreA numa

Nesne Tanımlayrcı Adresi) alarak internet o
basılmış makale ile eşdeğerdir.

6.

gİrİNIsrL ENDEKSLER

(El), Chemistry Citation tndex (CCl),
SCI, SCI Expanded. SSCI, AH&C1, Engineering lndex
Architectural periodicals Index,
Coınpumath Citation lndex (CMCI). EMERA1ö. EcoN1_IT,
Islaınicus, Dental lndex(D[), Aıt
Architectural Publications lndex, Index Meducus(lM), Index
E,ducation lndex, Higher
lndex, Desigır and Applied Aıts lndex, Aft and Desigıı index,
lndex, British Education lndex,
Education Research Data Collection, Austraüan Education
Current lı,ıdex to Journal s iıı Education, Eaıt
Architectural Periodicals, Ergonomics Abstra
lnternational Bibliography of the Social Scien
Bibliography, lnternational Bibliography of Peti
Siudies Index, C umul ati
Book Revievvs, Historical Abstracts, Sociological Abstracts, Nursing
ve Index to Nursing and Allied Health Literatü
Education Resource Information Çenter (
abstracts,Paıt, MLA lnternational Bibliogra
Online database), İndex islamicus, History
ScoPus lndex
EBSCohost Databases. Ulrieh,s periodicals Dircctory, lndex Copernicus,

and

Database v.b. endeks ve veri tabanları bi[imsel endeksler kapsamındadır,

Makalenin yayımlandığı derginin hangi alan endeksinin kapsamında tarandığı bilgisi
makalenin künyesinde belirtilmelidir.

öĞnnrivı üvnı-iĞi KADRoLARINA yüKSELTİLME vE ATAMa İr-rnı-Bnİ

1. öĞnnrivı üvnsi irıriyacr,
I(anım ve yönetmeliklere bağlı olarak rektör taraflndan belirlenir,

2.

İıaNr,an:

utusal ve gerektiğinde uluslararası iletişim organlarında yup,Jll.ilanlar kişilere özgü öğeleri
içeremez. kadro llanlarında kişiye özgü olmİmak şartıyla, bilimsel objektif, denetlenebilir
,it"likt", atama yapılacak bölü;, unubili./urasanat dalı ve bağlı bilim dallarında YaPılan
yayın ve bil imsel çalışmalar beliıtilebilecektir.

3. YABANCI

DİL:
yabancı

dille eğitim yapılan birimlerde. yükseköğretim Kurumlannda
ilgiıi Kanun ve yabancı
'r"
yabancı - Dilı; Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara iliŞkin
nTİ oğr.rin,i
Yönetmeliksin belirlediği koşullar geçerlidir,
4

yAyINLAR, AKADEMİK çALIşMALAR vE »İĞnn FAALİyFTLER:

A.

Başvurulard
istemi

I.
il.

a

adaylardan wy{ul.ikc.edu.tl web sayfasındaki

ilgili formun

doldurulması

ile ilgili ön
Adayın asgari koşultan yerine getirdiğini belgeleye.n başvurduğu alan
deger|end-irmeformu;Adaybuformudoldurarakimzallar.
Jüri üyelerine gönderilecek form,

B.

öN »nĞnnLENDiRME

a)

tarafindan seçilen
Adayların başvuru dosyaları, başvurdu_ğu Fakülte/F,nstitüAaüksekokul
edilmiş yöI(
üç kişilik bir komisyon taraflndun, Ünir".ritemiz senatosu,nca kabul göre uygunluk
Esasları 'na
tarafindan onaylanmış Başvuru, Atama tikeleri ve Uygulama
a adayın imzaladığı ön değerlendirme formunu

lınmaz. Gerekli durumlarda itirazlar Rektörlük
Makaınına yapılır.

5.
5.1,

SOSYAL BİLİMLER TEMEL ALANI:
PRoFEsön ru»noSUNA BAŞVURU:

a.

Doçentlikten soffa Universitelerarası Kurul'un ilgili alanda belirlediği asgari
doçentlik şartlarını (2016 Ekim Döneminden önce en son geçerli olan) bir kez
sağlamış olmak, en az iki yıl, yuıtiçinde bir üniversitede öğretim üyesi veya yurt
dışında Üniversitelerarası Kurul'ca denkliği tanınmış bir üniversitede akademisyen
olarak ilgili alanda çalışmış olmak.

Profesör kadrosuna başvuruda esas olacak Başlıca Araştırma Eseri doçentlik sonrasında üretilmiş
olmalıdır. Adayın; İlgili alanda yapmış olduğu özgün yayınlar, çalışmalar, sanatsal eser ya da
sanatsal etkinliklerden biri Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterilebilir.

5.2.

DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU:

Doçent kadrosuna başvurmak için İlgili alanlarda açılan kadrolara müracaatta doçent unvanını
almış olmak, doktorasını/uzmanlığını aldıktan sonra en az iki yıl, yurt içinde bir üniversitede
öğretim elemanı veya yur1 dışında Üniversitelerarası Kurul'ca denkliği tanınmış bir üniversitede
akademisyen olarak çalışınış olmak.

YARDIMCI DOÇENT KADROS[JNA BAŞVURU:

5.3.

Yardımcı Doçent kadrosuna

ilk

atama müracaatı için bilim alanı ile ilgili alan

indekslerince taranan dergilerde r @ir) adet makale yayınlamış olmak.

5.3.1. Yardımcı Doçent kadrosuna yeniden atamalarda her defasında Üniversitelerarası
Kurul'un ilgili alanda belirlediği doçentlik kriterlerinin (2016 Ekim Döneminden önce
en son geçerli olan)

yarısınr yerine getirmiş olmak şartı aranır.

Yardımcı Doçentlik ilk atamasında, Sosyal Bilimler alanında bölüm düzeyinde öğretim

üyesi sayısının 3 (üç)'ten az olmasr halinde bu şartlar aranmayabilir.

6.

FEN, MÜHENDiSLiK-MiMARLIK TEMEL ALANI:

6.1.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞWRU:

Doçentlikten sonra Üniversitelerarası Kurul'un ilgili alanda belirlediği asgari doçentlik
şartlarını (2016 Ekim Döneminden önce en son geçerli olan) bir kez sağlamış olmak, en
az iki yıl, yurtiçinde bir üniversitede öğretim üyesi veya yurtdışında Üniversitelerarası
Kurulca denkliği tanınmış bir üniversitede akademisyen olarak çalışmış olmak. En az bir
lisansüstü tezi yönetmiş olmak veya projede yürütücü olmak.

6.2.

DOÇENT KADROSIJNA BAŞVIIRU:

Doçent kadrosuna başvurmak için ilgili alanlarda açılan kadrolara müracaatta doçent ünvanını
almış olmak, doktorasını/uzmanlığını aldıktan sonra en az iki yıl yurt içinde bir üniversitede
öğretiın elemanı veya yuıt dışında Üniversitelerarası Kurul'ca denkliği tanınmış bir üniversitede
akademisyen olarak çalışmış olmak.

6.3.

YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA BAŞ\rURU:

Başvurulan bilim alanı ile ilgili SCl, SCl-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde; En az
bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) yayımlanmış
olmak. Yardımcı doçent kadrosuna yeniden atanmak için her defasında atama dönemi içinde en az
bir tane SCl-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde özgün makale veya2 tane ISI web of

Science kapsamında taranan konferanslarda tam metinli özgün makale yayınlamış olmak şaftı

aran l r.

Yardımcı Doçentlik

ilk

atamasında, Fen, Mühendislik-Mimarlık alanlarında bölüm
düzeyinde öğretim üyesi sayısının 3 (üç)'ten az olması halinde bu şartlar aranmayabilir.

7.

TIP VE SAĞLIK ALANLARI:

7.|.

PROFESÖR KADRost]NA BAŞVURU:

Profesörlük kadrosuna başvurmak için Doçentlik unvanı aldıktan sonra en az iki yıl,
yurtiçinde bir üniversitede öğretim üyesi veya yurt dışında Üniversitelerarası Kurul'ca
denkliği tanınmış bir üniversitede akademisyen olarak ilgili alanda çalışmış olmak veya
doçentliğini aldıktan sonra en az iki yıl bir üniversitede lisans seviyesinde ders vermiş
olmak.

7.2.

DOÇENT KADROSUNA BAŞVIIRU:

Doçentlik kadrosuna başvurmak için doçent ünvanını almış olmak, doktorasını/doktora}za esdeğer
uzmanlığ.ını aldıktan sonra en az iki yıl, yuıt içinde bir üniversite öğretim elemanı veya yurt
dışında Üıriversitelerarası Kurul'ca denkliği tanınmış bir üniversitede akademisyen olarak ilgili
alanda olarak çalışmış olınak veya doktorasını/doktoraya eşdeğer u
aldıktan sonra en az
iki yıl bir üniversitede lisans seviyesinde ders vermiş olmak.

7.3.

YARDIMCI DOÇENT VE KADROSUNA BAŞVURU
SCI (Sciences Citation Index), SCl-Expanded, SSCI (Social Sciences Citation Index)
kapsamındaki bir dergide yayın yapmış olma şartına ek olarak, ulusal ya da uluslararası
hakemli bir dergide yayını olması gerekir.

Yardımcı doçeırt kadrosuna yeniden atamalarda her defasında Üniversitelerarası Kurul'un ilgili
alanda belirlediği (20l6 Ekim Döneminden önce en son geçerli olan) doçentlik kriterlerinin

yarısını yerine getirmiş olır-ıak şartı aranır.

Yardımcı Doçentlik ilk atamasında Sağlık Alanında her program için Ana Bilim Dalı
düzeyinde öğretim üyesi sayısının 3(üç)'ten az olması halinde bu şartlar aranmayabilir.

8.
8.1.

ATAMA VE YÜKSELTMELER
PROFESÖR KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA:

Universitelerin Yönetim Kurulu, Jüri üyelerinin raporlarını, profesör adaylarının kitaplarım, lisans
lisansüstü eğitime katkılarım, varsa verdiği seminer/deneme dersindeki başarılarım
değerlendirerek profesörlüğe yükseltilmesine ve profesör kadrosuna atanmasına karar verir.

ve

8.2.

DOÇENT KADROSUNA ATAMA:

Rektör jüri üyelerinin raporlarını Üniversite Yönetim Kurulu'na sunar görüşlerini alır ve atama

yapar.

8.3.

YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATAMA:

2547 Sayıh Kanunun 23. Maddesi uyarınca yapılan Yabancı

Dil Sınavında başarılı olanlar; İlgili
Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu. Jüri üyelerinin raporlarını değerlendirerek, kadroya
atanacak aday hakkında bir görüş oluşturur. Fakülte Dekanı, Yüksekokul veya Enstitü Müdürü bu
görüşü değerlendirir ve önerisini gerekçeli olarak Rektör'e sunar,

GEÇİCİ MADDE 1. Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama ilkeleri ve

Uygulama
Esaslarımın Yürürlüğe girdiği tarihten önce yardımcı doçent kadrosuna atanmış olanlaİ İçin bu
Esasların ilgili maddeleri yürürlüğe girdiği talihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile yeniden atamalarda
uyguIanmaz,

9.

yÜnÜnrüK MADDEsİ
Bu ilke Ve esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.

izrvıin xArip çnı,nni üNivnnsirnsi
SENATO KARARI
Toplantı No:
20|6l17

Toplantı Tarihi:

Madde No:

12.07.2016

:Izmir Kitip Çelebi Universitesi
İlkeleri Ve Uygulama Esaslarında Değişiklik Ya

0l
iği Kadrolarrna Başvuru, Atama

asına Dair Esasların görüşülmesi.

Karar:
Üniversitemiz Senatosu; Üniversitemiz Rektörü ve Senato Başkanı Prof.Dr, Galip AKHAN
baŞkanlığmda toplanarak; İzmir KAtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyeiği Kadrolarına
BaŞvuru, Atama İlkeleri Ve Uygulama Esaslarında Değişiklik Yapılmurrrru Dui, Esaslar
görüşmeye açıldı.

YaPılan görüŞme sonucunda; Izmir K6tip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına
BaŞvuru, Atama İlkeleri Ve Uygulama Esaslarında Değişiklik Yapılmasına
Dair Esaslar
değerlendirilerek iliŞikte sunulduğu şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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