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ATAMA

y6xnncnsi

niniNcinor,tilr
Genel

Hiikiimler

Amag
Madde I - Kocaeli Universitesi Akademik Atama Ydnergesi kapsamrnda Kocaeli Universitesi
Barbaros Denizcilik Ytiksekokulu'nun vizyon ve misyonunun gergeklegtirilmesine yonelik olarak
akademik kadrolarrn olugturulmasr ve geligtirilmesi igin akademik atama ilke ve olgiitlerini
belirlemek ve uygulamak.

irixci

nOr,U*r

pEretim Uyetikleri
On Delerlendirme
Madde 2 a) Yardrmcl Dogent kadrosuna bagvurabilmek igin 6n kogul olarak Universitelerarasr Kurul'un
(UAK) dogentlik igin belirledi[i yabancr dil srnavrndan gegerli puanr almrg olma, en az biri
uluslararast (SCI, Scl-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index veya Sosyal Bilimler alanlarr
igin UAK tarafindan dogentlik bagvuru kogullannda esas ahnan ulusal ve uluslararasr alan indeksi
tarafindan taranan) dergilerde yayrmlanan makale olmak kaydryla, yayrnlanmrq tig <izgiin
makaleye sahip olma kogulu aranlr.

b) Yardrmct Dogentlerin her yeniden atama ddneminde bir dnceki atama ddnemindeki toplam
puana ek olarak aga[rda yer alan puanlan elde etme kogulu aranlr.

EK TABLO - 1, l.Boliim
A ve B'den olmak kosuluvla
en az puan

Yrd.Dog. (Tekrar

EK TABLO

- I'e sore son

donem* toplam puanr

l0

30
Atama)
*: Yardtmct dogentlerin tekrar atanmasrnda son dcinem iki veya iig yrlhk en son atamaddnemidir.

c) Dogent kadrosuna bagvurabilmek igin, <in kogul olarak UAK tarafindan ytiriirliile konulan
Dogentlik Stnav Ydnetmeli[i ve Dogentli[e Yiikseltilme Bagvuru Kogullarr gergevesinde kendi
temel alanrna ve alan koduna iligkin asgari kogullarr yerine getirerek Dogent unvanrna sahip olma
yanrnda toplam en az 130 puana sahip olma kogulu aranlr.

d) Profesiir kadrosuna bagvuru igin,

dogent unvanrnr aldrktan sonra, on kogul olarak;
Ytiksekci[retim Kurulunca yi.iriirliikte olan Dogentlik Srnav Yonetmelifi ve Dogentli[e
Yiikseltilme Bagvuru Kogullarrnr ilgili bilim alanr igin son ddrt yrl igerisinde en az bir kez daha
sallamakla birlikte toplam en az 130 puana sahip olma kogulu aranrr.

Yiiriirliik
Madde 3 - Bu yonerge Yiiksekdgretim Kurulu'nun onayladr[l tarihten itibaren yiiriirliige girer.

- Bu ydnergede diizenlenmemig konularda Kocaeli Universitesi Akademik Atama
Ycinergesi'ndeki diizenlemeler gegerlidir ve bu siiregte kullanrlacak ilgili form ve evraklar Kocaeli
Universitesi Akademik Atama Ycinergesi'nde ifade edildigi gibidir.
Madde 4

Yiiriitme
Madde 5 - Bu ytinergenin uygulanmasmr Kocaeli Universitesi Rektori.i yiirtittir.
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Jtr?

EK TABLO .

1

KocAELi UNivnnsirnsi
dGnrcriu Uvnr,ixr,nniNrc ATANMA iCiN vAIILAN
BA$vURULARDA ADAvLARTN'yAyrN, nGiriu-dGnnrivr vn
ydxnriu' qALTgMALARTNIN nnGrnr,nNuinilvrnsinn iLigriN
PUANLAMA TABLOSU

t. n6ltivt: nir,imsnt,

YAYINLAR

Etkinlik

Puan

A. MAKALELER

I. Uluslararasr
1.

Grup Dergiler (SCI, Scl-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index veya Sosyal
Bilimler ulusal ve uluslararasr alan indeksi tarafindan taranan dereilerde
yayrmlanan)
40

a) Orijinal makaleler ve derlemeler

l5

b) Vaka takdimi, edit6re mektup
2. Grup Dergiler ( l. Grup Dergi indeksleri drqrndaki uluslararasr indeksler tarafindan
taranan dergilerde yayrmlanan)

a) Orijinal makaleler ve derlemeler

25

b) Vaka takdimi, editdre mektup

l0

3. Grup Dergiler (1. ve 2. Grup Dergiler drqrndaki hakemli dergilerde yayrmlanan)

a) Orijinal makaleler ve derlemeler

l5

b) Vaka takdimi, editdre mektup

5

II. Ulusal
1.

ULAKBiM tarafindan taranan Dergiler
a) Aragtrrma makalesi

l0

b) Derleme, vaka takdimi

8

c) Editdre mektup

5

2. Alanla ilgili Hakemsiz Dergiler

B.

a

J

BiLDiRiLER

I. Uluslararasl
1) Uluslararasr bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayrnlanan s<jzlii bildiri tam
metinleri

2) Uluslararast bilimsel etkinliklere ait kitaplarda

6zet yaynlanan s6zlti

bildiri

20

l5

(Katrhm Belgeli)

l0
1

!\Ia

it kitaplarda poster ve tam metin yayrmlananlar

8

4) Uluslararasr bilimsel etkinliklere ait kitaplarda poster ve dzeti yaytmlananlar
(Katrhm Belgeli)

II. Ulusal

10

l)

8

Ulusal bilimsel etkinlikleri ait kitaplarda yaymlanan sdzlii bildiri tam metinleri

2) Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda izetyayrnlanan sozlii bildiri

n

(Katrhm Belgeli)

3) Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda

Poster ve tam metin yayrmlananlar

4) Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda

Poster ve 6zeti yayrmlananlar

J

(Katrhm Belgeli)

C.IdTAPLAR
I. Uluslararast
60

1) Uluslararasr yayrnevleri ya da kuruluglarca basrlmtg kitapyazarhpt

2) Uluslararasr yaymevleriya

da kuruluglarca bastlmrg kitaplarda editdrltik veya

40

bdliim yazarhpt
10

3) Uluslararasr yaymevleri ya da kuruluglarca basrlmrq kitap veya ansiklopedilerde
madde yazarb$r

II. Ulusal
40

1) Alanrnda hakem onayh velveya alan da kabul edilmiq ve ulusal yayrnevlerince
basrlmrg Ti.irkge kitap yazarhgr

2) Alanrnda hakem onayh velveya alan da kabul edilmig ve ulusal yaymevlerince
basrlmrq kitap gevirmenli[i

25

3) Alanrnda hakem onayh velveya alan da kabul edilmig ve ulusal yayrnevlerince

15

Basrlmrg Ttirkge kitap iginde bciltim yazarhpr

4) Alanrnda Universitece

l0

basrlmrg Tiirkge ders notu yazarbpr

5

5) Alanrnda hakem onayh velveya alan da kabul edilmiq ve ulusal yayrnevlerince
basrlmrq Tiirkge kitap editdrli.igi

D. ATrF

ETKi ETMENi

(ee)

1) SCI, SCl-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index kapsammda altnan attflar

5 x atrf

2) Ulusal ve uluslararast kapsamda diler atrflar (en fazla l0 puan)

I x atrf

E.TEZ

y0xgricir,iGi

(Tamamlanmrg) ve

vERDiGi DERSLER

1) Doktora veya Trpta Uzmanhk tez yiinetimi

10

xtez

2) Yiiksek Lisans

5

xtez

3)

tez yonetimi

Son iki yrlda verdiEi lisansi.isti.i dersler (enfazla 20 puant dikkate ahnrr)
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I x ders

nnir6nr,tiK, YAYIN
I. Uluslararasr

KITRULU

trvnliGi

editdrliik, yayrn kurulu

ve

HAKEMLIK

iiyeli[i

1)

1. Grup Dergilerde

2\

yaym kurulu
Diper uluslararasr indekslere kayrth dergilerde editdrliik,

iiyeli[i

"'
| 25
L,

I

3) L Grup Dergilerde hakemlik
4) Difer uluslararasr

s

*nlut ut"

3 x makale

indekslere kayrth dergilerde

hakemlik

I
I
I

II' Ulusal

thakemli
r --r: dergilerde
r^..-:r^-r^ editdrliik,
iiyeli[i
kurulu iiveliFi
yayrn lrrrnrlrr
^r:+;i*liiL .,o.rrn

ti

ntunrnaa yayrnlanmrg

2)

Alanrnda yayrnlanmrg diger dergilerde editdrliik, yayrn kurulu

3) Alanrnda yayrnlanmrq

3.

BOLUM: ALANI

hakemli dergilerde

tiyeli[i

hakemlik

I

I
|

f

O

t
2 x makale

iln ilCil,i niliUSEL TOPLANTILARD,q'Ki COREVLER

A. KONGRE, SEMPOZYUM, PAI\EL

I.

Uluslararasr (Katrhm Belgeli)

1)

Sempozyum ve kongre diizenlenmesi gibi etkinliklerde;

a.Baqkanhk

5

b.Dtizenleme Kurulu UYeli[i
I

Alanr ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, agtk oturum stiyleqi, gahqtay ya da
yaz okulu gibi etkinliklerde konuqmacr ya da panelist olarak gtirev yapmak

Zl

I

15

l0

I

I II. Ulusal
I

I

fl

Sempozyrm ve kongre diizenlenmesi gibi etkinliklerde;
Bagkanhk

|

o, Diizenleme Kurulu Uyeli[i

I
I

8

"t

5

olarak panel, konferans, seminer, agft oturum sdyleqi, gahgtay ya da
yurokulu gibi etkinliklerde konugmact ya da panelist olarak gdrev yapmak

Z; eUnt ile ilgili

I
B.

JtiRi

1)

5

trvnliGi

Uluslararast Jiiri Uyelikleri

5

-4-

li$ine Atama Jiiri UYelili

vE

4,.

ALANA TOPLUMSAL KATKTLAR

VE

OnUr, ve PATENT

I. Uluslararasl

60

1) Uluslararast Patentler
2) Uluslararasr bilimsel kuruluqlarca verilen bilim ve proje odtilleri

30

II. Ulusal
30

1) Ulusal patentler

2) TUB|TAK, TUBA tarafindan verilen bilim ve proje ddiilleri

B. pROJE VtIn{}TUCUIUGU ve
gartr arantr.)

10

ARA$TIRMACILIGI (Tamamlanmry olma

I

lI. Uluslararast

40

I

I

1) Yi.iriiti.ici.i

I

20

12) Aragttrmact
I

lII. Ulusal
vb. projelerde yiiriiti.icii
I t; runireK, SANTEZ,
t..
lz)

fUgirnK,

20
10

SANTEZ, vb. projelerde araqttrmacr

I
I

|

3) Universite destekli (BAP) projelerde

l0

yiiriittcti

I

5

l4; Universite destekli (BAP) projelerde araqttrmact
C. TOPLUMSAL

KATKI (Her EtkinlikYalnrz Bir Defa Puanlanrr)

Ulusal

1) Gemiadamlan Smav Merkezi

Komisyon

Uyelili

2

2\

Denizcilik E[itimini izleme ve De[erlendirme Komitesi Baq
Denetcili gilDenetgiliPi

2

3)

Gemiadamlart Smav Merkezi Soru Bankast Hazrlama Komisyon

2

Uyeli[i

4)
o.

Gemiadamlan Smav Merkezi Yazit ve Uygulama Smavlan Komisyon
UveliEi

nGirivr ve KALiTE qALI$MALART
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2

KomisYon

UYelili

2) Akademik DeEerlendirme ve Kalite Geli$tirme Kululu (ADEK) uyeli

PUANLAMAYA

r

AqIKLAMALAR:

Puanlamada;
{ iki yazar\r gahqmalar igin birinci isme puarun 0.9'u, ikinci isme puantn

0.8'i,
yazarh gahqmalar igin birinci isme puarun 0.7'si, diferlerine puanln
0.6'st,
/ dOrt ya da daha fazla yazarh gahgmalar igin birinci isme puarun 0.5'i,
diperlerine puarun 0'4'ti karqrh[rnda puan verilir'
o/o20'sini gegemez
3. Bdliimden alman puanlann toplamr toplam puarun
4. Bdliimiin B ve C maddelerinden alman puanlann toplamr toplam puarun

r' iq
o
o

%o20'sint. gegemez.
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