T.C.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARI
(Senato Karar Tarihi: 04/12/2018 - Karar No: 2018/47/01 YÖK Kurul Tarihi 27.12.2018)
(Senato Karar Tarihi:10.12.2019-16.01.2020-03.04.2020—Karar No:2019/35-2020/1-2020/8 YÖK Genel
Kurul Tarihi:21.05.2020)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul Enstitü ve Araştırma Merkezlerinde
Doktora, Tıpta Uzmanlık ve Sanatta Yeterlilik sahibi olanlar arasından yetkinlik esasına bağlı olarak
Üniversitenin misyon ve vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve geliştirme yapmak üzere 2547 Sayılı
Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak öğretim üyeliğine atanma
ve yükseltmelerde aranan koşullar ile puanlama değerlemesi ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.
1. PROFESÖR KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ
a. En az 5 yıl süreyle Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen “Doçent” unvanına sahip olmak
b. Doçent unvanını aldıktan sonra yaptığı çalışmalar ile Profesör kadrosuna başvuru tarihindeki ÜAK
doçentlik kriterleri dikkate alınarak, 31.12.2019 tarihine kadar atanacaklar için asgari 50 puan, 01.01.2020
tarihi ve sonrasında atanacaklar için asgari 75 puan almış olmak.
c. ÜAK doçentlik kriterleri içindeki lisansüstü ve tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmiş yayın puanı
zorunluluğu profesörlüğe atanmada aranmaz.
d. ÜAK doçentlik kriterleri içindeki zorunlu uluslararası makale yapma şartı olan bilim alanlarında
bilimsel toplantı faaliyeti zorunluluğu aranmaz.
e. ÜAK Doçentlik başvuru kriterlerinde zorunlu olan her bir kriter için 31.12.2019 tarihine kadar
atanacaklar için %50, 01.01.2020 tarihi ve sonrasında atanacaklar için %75 zorunluluk şartı aranır.
f. ÜAK doçentlik başvuru kriterleri içindeki diğer faaliyetinden alınabilecek en fazla puan, ÜAK
Doçentlik başvuru tablolarındaki ile aynıdır.
2. DOÇENT KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ
Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen “Doçent” unvanına sahip olmak.
3. DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ
a. Doktora, uzmanlık (tıpta uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık) ya da sanatta yeterlik unvanına
sahip olmak.
b. Dr. Öğretim Üyeleri ilk atama ve yeniden atamaların her birinde; başvuru tarihindeki ÜAK
doçentlik başvuru kriterleri puanlamasında asgari 25 puan almış olmak.

4. DİĞER HUSUSLAR
a. ÜAK doçentlik başvuru kriterleri içindeki Eğitim- Öğretim Faaliyetinden en fazla 5 puan, asgari
şart olan 25 puana dâhil edilir. Diğer kriterlerdeki alınabilecek maksimum puanlar olduğu gibi geçerlidir.
b. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi’ne yapılacak atama ve yeniden
atamalarda bireysel uluslararası veya ulusal bilimsel-sanatsal etkinliklerin her birinden alınabilecek 10 puan,
grup olarak yapılan her etkinlikten alınabilecek 5 puan ÜAK doçentlik başvuru kriterleri puanlamasına dâhil
edilir.
c. Yabancı dilde eğitim veren birimlerde görev alacaklar için ilgili eğitim dilinde yapılan YDS,
YÖKDİL veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından asgari 80 puan almak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi yabancı dil eğitimi veren bölümlerinde (Doğu Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve Mütercim
Tercümanlık Bölümleri) Doktor Öğretim Üyesi Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak atamalarda
“başvuru yapılan uzmanlık alanında YDS den en az 80 ya da eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi tarafından kabul edilmiş sınavların birinden buna eşdeğer bir puan almak.
d. Diğer birimlerde görev alacaklar için YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil
sınavlarından asgari 65 puan almak (Bu bend 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girer).
e. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi’ne yapılacak atamalarda yabancı
dil şartı aranmaz.
f. Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuvar yönetim kurulu kararıyla atanma talebinde bulunan
adaydan seminer dersi vermesi istenebilir. Adayın atanabilmesi için seminerden başarılı olması gerekir.

5. GEÇİCİ MADDE
Önlisans-lisans öğrencisi kabul ettiği tarihten itibaren 5 yılını doldurmamış birimlerde öğretim üyesi olarak
atanacaklarda 19.07. 2017 tarih ve 2017-25.01 numaralı AYBÜ senatosunca onaylanan Doktor Öğretim Üyesi
kadrosuna başvurma ve atanma kriterleri geçerlidir.
6. YÜRÜRLÜK
Bu kriterler Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
7. KISALTMALAR
ÜAK: T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
YÖK: Yükseköğretim Kurulu
YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumu Yabancı Dil Sınavı

