TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME
KRİTERLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1- (1) Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına atanmalarda ve yükseltilmelerde aranan
kriterleri belirlemektir. Üniversitemizde profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına yapılacak
atamalarda, ilgili kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü koşulların yanında, bilimsel kaliteyi artırmak
amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da gözeterek, objektif ve denetlenebilir
nitelikte, eşitlik ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde değerlendirme yapılması sağlanmış olacaktır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesinde öğretim üyesi kadrolarına yükseltilme ve
atanmalarda aranan kanun ve yönetmelikle belirlenen asgari koşulların yanında Üniversitemiz tarafından
aranacak ek koşulları kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ve 28/1/1982 tarihli ve
17588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Kadro İlanı
Madde 4- (1) Öğretim Üyesi kadro ilanları için talepler, ilgili Anabilim Dalı tarafından bağlı
bulunduğu Fakülte, Bölüm veya Yüksekokul yönetimine iletilir. Fakülte, Bölüm veya Yüksekokul yönetimi
talepleri Rektörlüğe iletir. Kadro ilanları Rektörlük tarafından yapılır.
Yabancı Dil Şartı
Madde 5- (1) İlk kez yapılan atamalarda, Almanca dil puanı için en az 80 YDS veya Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer puan almış olmak.
(2) Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora eğitiminin tamamını Almanca’nın resmi dil olarak
konuşulduğu bir ülkede ve Almanca olarak tamamlamış olanlardan dil belgesi talep edilmez.
(3) Yardımcı Doçent kadrolarına atamalarda, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 23. maddesinde
öngörülen yabancı dil sınavında başarılı olmak gerekir.
(4) Adayın başvurduğu birimde kamuya açık bir seminer yapması beklenir. Seminerin adayın
başvurduğu birimin eğitim dilinde yapılması gerekir.
Değerlendirme Jürisi
Madde 6- (1) Başvuran adayların durumlarını incelemek üzere, ilgili yönetim kurulları akademik
değerlendirme yapmaya yeterli görülen Türk-Alman Üniversitesi ve başka üniversitelerin profesörleri ve
doçentlerinden her kadro için bir jüri listesi oluşturur. Farklı uzmanlık alanları için ayrı ayrı listeler
hazırlanabilir. Ancak her listede, ilgili yasanın öngördüğü sayının en az iki katı isim bulunmalıdır. Jüri
listeleri Bölümler ve Anabilim Dalları tarafından hazırlanıp, bu birimlerin bağlı bulundukları Yönetim
Kurullarının onayına sunulur.
Denklik
Madde 7- (1) Yurt dışında alınan akademik unvan ve derecelerin denkliğinin alınmış olması gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel İlkeler
Yardımcı Doçent Kadrosuna Başvuru
Madde 8- (1) Yardımcı doçent atamalarında ilgili Dekan, Bölüm Başkanı veya Yüksekokul Müdürü
tarafından, ilgili yasaya uygun olarak üç kişilik jüri oluşturulur. Jüri üyelerinin birisi ilgili Bölüm (veya
Anabilim dalı) başkanı, birisi üniversite dışından olmak üzere Bölüm (veya Anabilim dalı) tarafından
önerilen listeden seçilir.
(2) İlan edilen yardımcı doçentlik kadrosuna başvurabilmek için:
A) Yardımcı doçentlik kadrosuna yapılacak ilk atamalarda:
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1) Doktora tezini yayınlanmış olmak (Kitap olarak veya elektronik ortamda)
2) Bir adet makale
a) Fen ve Mühendislik bilimleri için SCI ve/veya SCI-expanded kapsamında yayınlanmış olması.
b) Sosyal bilimler (Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Kültür ve Sosyal Bilimler) için ULAKBİM
tarafından taranan dergilerde yayınlanmış olması.
B) Yardımcı doçentlik kadrosuna yeniden atanmalarda:
1) Bir makale yayınlamış ve bir bildiri sunmuş (bildiri kitabında basılmış) olmak veya iki makale
yayınlamış olmak. Makalenin:
a) Fen ve Mühendislik bilimleri için SCI ve/veya SCI-expanded kapsamında yayınlanmış ya da
yayına kabul edilmiş olması.
b) Sosyal bilimler (Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Kültür ve Sosyal Bilimler) için ULAKBİM
tarafından taranan dergilerde yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş olması gerekir.
Doçent Kadrosuna Başvuru
Madde 9- (1) Doçent atamalarında rektörlük tarafından, ilgili yasaya uygun olarak, biri ilgili Bölüm
(veya Anabilim dalı) başkanı, biri üniversite dışından olmak üzere üç kişilik jüri oluşturulur. Doçentlik
kadrosuna yapılacak atamalarda, adayın yardımcı doçentlik için aranan koşulları sağlaması gereklidir.
(2) İlan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmek için:
a) Üniversitelerarası Kurul’un belirlediği asgari Doçentlik koşullarını sağlayarak “Doçent” ünvanını
almış olmak.
b) Mevzuata uygun bir şekilde üniversite dışı bir proje ve/veya danışmanlık (resmi bilirkişilik dahil)
yapmış veya yapıyor olmak.
Profesör Kadrosuna Başvuru
Madde 10- (1) Profesör kadrosuna başvurabilmek için 2547 sayılı Kanunun 26 (a) maddesinin 1. ve
2. bentlerinde yer alan koşulları sağlamış olmak gerekir.
(2) Profesörlük yükseltme ve atamalarında rektörlük tarafından, ilgili yasaya uygun olarak beş kişilik
jüri oluşturulur. Jüri üyeliği için en az üçü başka üniversitelerden olmak üzere söz konusu bilim alanıyla
ilgili beş profesör seçilir.
(3) İlan edilen Profesörlük kadrosuna başvurabilmek için:
Profesörlük kadrosuna yapılacak atamalarda:
a) Üniversitelerarası Kurulun belirlediği doçentlik asgari koşullarını doçentlik sonrası yapılan
çalışmalarla yerine getirmek.
b) Mevzuata uygun bir şekilde üniversite dışı bir proje ve/veya danışmanlık (resmi bilirkişilik dahil)
yapmış veya yapıyor olmak gerekir.
c) Atanacak profesörlerde Türk-Alman Üniversitesi Yardımcı Doçentlik için aranan şartlara sahip
olması ayrıca beklenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Jüri Raporu
Madde 11- (1) Tüm jüriler gizlidir, ilan edilmez. Yardımcı doçent atamalarında Dekan/Müdür,
doçent ve profesörler atamalarında Rektör jürilerden yazı ile raporlarını ister. Aynı kadroya birden fazla
başvuru varsa jüri üyeleri tercihlerini belirtirler.
Yürürlük
Madde 12- (1) Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme
Kriterleri Yönergesi Yükseköğretim Kurulu’nun onayını takiben 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 13- (1) Bu yönerge, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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