ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKÜ)

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA EK KOŞULLARI
Üniversitemizde, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci
maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 12/06/2018 tarihli
30449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”
ile 02.11.2018 tarihli 30583 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında
Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”
hükümleri uyarınca yapılan doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma
işlemlerinde kullanılmak üzere;
Üniversitemiz Senatosunun 07.11.2018 tarihli oturumunda alınan 25/179 sayılı kararı ile
Yükseköğretim Kurulu onay tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yürürlükteki ilgili tüm kanun ve
yönetmeliklerde mevzu bahis edilen koşullara ilave olarak aşağıda belirtilen “Ek Koşullar”
belirlenmiştir.
1)
2)
3)
4)
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Tanımlar/Açıklamalar:
ALKÜ: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,
Atanma: ALKÜ bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına atanmayı,
Başlıca eser: Tek yazarlı makale veya birinci yazar ya da sorumlu yazar olduğu makaleyi,
Ek koşullar: ALKÜ – Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek koşullarını,
Yeniden atanma (süre uzatımı): ALKÜ bünyesindeki doktor öğretim üyesi kadrosuna yeniden
atanmayı,
ifade eder.

Uygulama İlişkin Genel Esaslar:
1) Ek Koşullar, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer. Ancak, bu koşulların
yürürlüğe girmesinden önce atanmış olan doktor öğretim üyeleri için yapılacak ilk yeniden atanma
(süre uzatımı) işlemleri için yürürlük tarihi 01.01.2020’ dir.
2) Doktor Öğretim Üyeleri 2 (iki) yıl süreyle atanırlar.
3) Ek koşullar, yeni kurulan ve/veya öğretim üyesi temininde güçlük çekilen birimlerin ihtiyacını
karşılamak üzere; norm kadro sayısını aşmamak üzere ilgili birimin yönetim kurulunun teklifi üzerine
ALKÜ Yönetim Kurulu kararı ile ertelenebilir.
A) Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma Ek Koşulları:
İlk atanma:
Adayın 657 sayılı Kanunun 48. maddesi ve 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilen koşullara ek olarak;
-

Fen Bilimleri, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri alanlarında;
Başlıca eser olarak; SSCI, SCI, SCI-E, AHCI kapsamındaki dergilerde en az 1 (bir) özgün araştırma
makalesi yayımlanmış olmak (Sunuş, Derleme, Editöre Mektup, Teknik Not, ‘diğer makale üzerine
eleştiri/not’, vb. gibi yayınlar bu kapsamda değerlendirilmez),
Ayrıca, alanı ile ilgili olarak en az 1 (bir) ulusal/uluslararası bilimsel toplantıya (sempozyum, kongre,
konferans, vb.) katılarak sözlü sunum yapmış olmak,
Eğitim, Spor ve Sosyal Bilimler alanlarında;
Başlıca eser olarak; SSCI, SCI, SCI-E, AHCI kapsamındaki veya ulusal/uluslararası hakemli alan
indeksli dergilerde en az 1 (bir) özgün araştırma makalesi yayımlanmış olmak (Sunuş, Derleme,
Editöre Mektup, Teknik Not, ‘diğer makale üzerine eleştiri/not’, vb. gibi yayınlar bu kapsamda
değerlendirilmez),
Ayrıca, alanı ile ilgili olarak en az 1 (bir) ulusal/uluslararası bilimsel toplantıya (sempozyum, kongre,
konferans, vb.) katılarak sözlü sunum yapmış olmak,

Yeniden Atanma (Süre Uzatımı):
-

Fen Bilimleri, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri alanlarında;
Başlıca eser olarak; SSCI, SCI, SCI-E, AHCI kapsamındaki dergilerde ALKÜ adresli en az 1 (bir)
özgün araştırma makalesi yayımlanmış olmak (Sunuş, Derleme, Editöre Mektup, Teknik Not, ‘diğer
makale üzerine eleştiri/not’, vb. gibi yayınlar bu kapsamda değerlendirilmez),
Ayrıca alanı ile ilgili olarak en az 1 (bir) ulusal/uluslararası bilimsel toplantıya (sempozyum, kongre,
konferans, vb.) katılarak sözlü sunum yapmış olmak,
Eğitim, Spor ve Sosyal Bilimler alanlarında;
Başlıca eser olarak; SSCI, SCI, SCI-E, AHCI kapsamındaki veya ulusal/uluslararası hakemli alan
indeksli dergilerde ALKÜ adresli en az 1 (bir) özgün araştırma makalesi yayımlanmış olmak (Sunuş,
Derleme, Editöre Mektup, Teknik Not, ‘diğer makale üzerine eleştiri/not’, vb. gibi yayınlar bu
kapsamda değerlendirilmez),
Ayrıca, alanı ile ilgili olarak en az 1 (bir) ulusal/uluslararası bilimsel toplantıya (sempozyum, kongre,
konferans, vb.) katılarak sözlü sunum yapmış olmak,
şartlarını taşıması gerekir.

B) Doçent Kadrosuna Atanma Ek Koşulları:
Doçentliğe yükseltilme ve atanmada adayın 657 sayılı Kanunun 48.maddesi ve 2547 sayılı
Kanunun 24. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilen
koşullara ek olarak;
Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından ilgili alan için belirlenen ve kadroya başvuru
anında yürürlükte olan doçentlik başvuru asgari koşullarını % 20 oranında aşmış olmak (Başvuru için
gerekli toplam bilimsel etkinlik puanının 1,2 katına sahip olmak),
şartlarını taşıması gerekir.
C) Profesör Kadrosuna Atanma Ek Koşulları:
Profesörlüğe yükseltilme ve atanmada adayın 657 sayılı Kanunun 48. maddesi ve 2547 sayılı
Kanunun 26. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilen
koşullara ek olarak;
Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından ilgili alan için belirlenen ve kadroya başvuru
anında yürürlükte olan doçentlik asgari puan koşullarını, doçent unvanını almak için kullandığı
eserlerden sonra yaptığı çalışmalarla, bir kez daha sağlamış olmak,
şartlarını taşıması gerekir.

