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Atanma ile Doçentliðe Atanma Yönergesi”, Üniversite Senatosunda 21.1 2000

Bu tabloda yer alan, Uluslararasý yayýnlar içerisine, SCI (Science Citation

tarihinde 14 sayýlý karar ile kabul edilmiþ ve yürürlüðe girmiþtir. Mevcut

Index) , SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities

yönergede,

Citation Index) ve diðer atýf endekslerince taranan ve Tübitak Yayýn Teþvik

-Bilimsel yayýnlar ve çeþitli akademik ve idari aktiviteler için bir puanlama

Listesinin A, B ve C sýnýfýna giren dergilerde yayýnlanan makaleler ve ayný tür

sistemi ve her üç akademik unvan adaylarý için bu etkinliklerden asgari puanlar

makalelerde yapýlan atýflar girmektedir. Bilimsel yayýnlar içerisine, uluslararasý

öngörülmüþtür.

yayýnlara ilaveten kitap yazarlýðý, yurt dýþý atýf endekslerince taranmayan

-Asgari puanlar her üç unvan için, hem toplam puan olarak hem de bilimsel
yayýnlar olarak ve doçent ve profesör adaylarý için uluslararasý yayýnlar olarak
ayrý ayrý öngörülmüþtür.
-2000-2002 yýllarý arasýnda üç yýllýk bir kademeli geçiþ öngörülmüþtür.
-Yönergede profesör adaylarý için doçentlik sonrasý alýnmasý gereken asgari bir
puan da öngörülmüþtür.
-Sosyal bilimler alanlarýnda doçent ve profesör adaylarý için asgari puanlar, fen ve

dergilerde yapýlan yayýnlar ve atýflar, yurt içi hakemli veya hakemsiz dergilerde
yayýnlanan yayýnlar ve atýflar, uluslararasý yabancý dilde yapýlan veya ulusal
bilimsel toplantýlarda sunulan bildiriler girmektedir. Diðer akademik
etkinlikler içerisinde ise, uluslararasý veya ulusal dergilerde editörlük, yayýn
kurulu üyeliði ve hakemlik, ulusal veya uluslararasý bilimsel toplantýlarda
düzenleme kurulu üyeliði, ulusal kongre ve sempozyumlarda panelist olma,
uluslararasý veya ulusal bilim ödülü almýþ olmak, patent sahibi olmak, ulusal
veya uluslararasý kaynaklý proje yürütücülüðü yapmak, orijinal bilgisayar

saðlýk bilimlerinin yarýsý kadar öngörülmüþtür.

programý ve CD yazarlýðý, doktora, týpta uzmanlýk ve yüksek lisans tez

Mevcut yönergeye göre Üniversitemizde ilan edilecek kadrolar için 2002 yýlý ve

danýþmanlýðý yapmak, doktora, týpta uzmanlýk ve yüksek lisans tez jürisinde

sonrasý için öngörülen asgari puanlar aþaðýdaki tabloda verilmiþt

görev almak, ulusal veya uluslararasý bilimsel derneklere üyelik, üniversitesanayi iþbirliði için veya kamu ve özel sektörde danýþman ve eðitici olarak resmi
görevlendirme almýþ olmak, bilirkiþilik yapmak ve çeþitli kademelerde idari
görev almak bulunmaktadýr. Yayýnlar, yayýnýn niteliðine göre de farklý puanla
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deðerlendirilmektedir. Örneðin makaleler TÜBÝTAK yayýn teþvik listesindeki
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kategorisine göre (A, B, C) ve tam makale olup olmadýðýna (teknik not, derleme,
vaka takdimi, vb.) göre farklý deðerlendirilmektedir., Bildiriler ise sözlü veya
poster sunulan, yayýnlanan, özeti yayýnlanan veya yayýnlanmayan þeklinde ayrý
ayrý puanlanmaktadýr. Yukarýdaki etkinliklerden bir kýsmý sayýca bir kýsmý ise
süre itibariyle puanlandýrýlmaktadýr. Çok yazarlý veya isimli etkinliklerde, puan
yazar sayýsýna ve kaçýncý yazar olduðuna bakýlarak bir formül ile hesaplanarak
bölüþtürülmektedir. Üniversitemizde Fen, Saðlýk ve Sosyal Bilimler için ayrý
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kalmasý,
-2006 yýlýndan itibaren her üç akademik unvan için öngörülen asgari puanlarýn
yükseltilmesi,
-Mevcut yönergede yer almayan özellikle, lisans öðrenci danýþmanlýðý yapmak ve
sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere katýlmak gibi bazý
diðer etkinliklere puan verilmesi,
-Yardýmcý doçent adaylarýn doktora tezlerini bir hakemli dergide yayýnlatmalarý

ayrý olmak üzere üçer kiþilik “Ön Deðerlendirme Kurullarý” bulunmakta ve

ve en az bir uluslararasý makale yayýnlamalarý,
-Profesör adaylarý için doçentlikten sonra da uluslararasý yayýnlar yapmýþ

kadro baþvurusunda bulunan adaylarýn dosyasý bir ön incelemeden geçirilerek

olmalarý gibi hususlarýn yönergeye ilave edilmesi düþünülmektedir.

daha sonra jüriye gönderilmektedir.
Mevcut yönerge, ilk haliyle genel olarak yeterli kriterler içeriyor olarak kabul

Üniversitelerde bu kapsamdaki yönergelerin hazýrlanmasýnda,
-Daha çok yayýn yapmanýn yanýnda daha nitelikli yayýn yapmayý da teþvik etmesi

edilebilir. Ancak, Selçuk Üniversitesi Senatosunun 12.4.2001 tarihli

açýsýndan, asgari yayýn þartý için yayýn sayýsý yerine yayýnýn niteliklerine göre

toplantýsýnda alýnan 35 nolu karar ile yönergedeki þartlar yumuþatýlmýþtýr. Þöyle

puanlama sisteminin daha uygun olduðu,
-Ulusal yayýn sayýsýnýn artmasý ve öðretim elemanlarýnýn çeþitli akademik ve

ki; yönergede yer alan uluslararasý yayýn kapsamýna,

idari etkinliklere katýlmakta istekli olmasý açýsýndan, uluslararasý yayýnlarýn

-Yayýnevinin ulusal veya uluslararasý olmasýna ve niteliklerine bakýlmaksýzýn

yanýnda ulusal yayýnlarýn, çeþitli akademik faaliyetlerin ve idari görevlerin de

yabancý dilde kitap yazarlýðý ve editörlüðü,
-Herhangi bir endeks tarafýndan taranmýyor olsa dahi yurt dýþýnda her hangi bir

puanlamada yer almasý gerektiði,
-Üniversitelerde uygulama birliðine ve daha cesur yönerge hazýrlamaya

dergide yabancý dilde yayýnlanan makaleler,
-Yurt içinde veya yurt dýþýnda, yabancý dilde yapýlan uluslararasý bilimsel

yardýmcý olmasý bakýmýndan, atama ve yükseltilme için, Yüksek Öðretim
Kurulu'nun bazý asgari kriterleri belirlemesinin gerekli olduðu,

kongrelerde sunulan bildiriler de dahil edilmiþtir. Buna raðmen “uluslararasý
yayýnlardan yeterli asgari puan toplayamayan adaylardan toplam asgari

5-Üniversitelerdeki farklý uygulamalarý ve zaman zaman gündeme gelen

puanýn %25 i kadar daha fazla puan aranýr” þeklinde bir madde ile yönerge

itirazlarý ortadan kaldýrmasý açýsýndan, yardýmcý doçent adaylarý için dil þartýna

adeta çöpe atýlmýþtýr. Üniversitenin yeni yönetimi olarak, “Selçuk Üniversitesi

Yüksek Öðretim Kurulu tarafýndan belirleyici hükümler getirilmesinin gerekli

Profesörlüðe ve Yardýmcý Doçentliðe Yükseltilme ve Atanma ile Doçentliðe

olduðu,
-Yine Üniversitelerdeki atamalarda ortaya çýkan farklý ve çeliþkili uygulamalarý

Atanma Yönergesi” ni bu yýl yeniden düzenlemeyi düþünmekteyiz. Bu

ve itirazlarý ortadan kaldýrmasý açýsýndan, atamalarda, adayýn atanacaðý bilim

baðlamda,
-2005 yýlýný bir geçiþ dönemi olarak deðerlendirerek, 2001/35 no lu Senato

alanýnýn doktora yaptýðý, doçent unvaný aldýðý ve daha önce fiilen çalýþtýðý bilim

kararýný kaldýrarak bu dönem için mevcut yönergenin ilk haliyle yürürlükte

alaný dikkate alýnarak daha net bir biçimde tanýmlanmasý gerektiði, kanaatini
taþýmaktayýz.
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