TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
DOÇENTLİK VE YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA
ATANMA KOŞULLARI
DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA KOŞULLARI
Genel İlkeler
1. Doçentlik unvanının alınmış olması.
2. Doktora sonrasında ilgili bilim alanında en az 3 yıl çalışmış olunması.
3. ÜDS veya eşdeğer yabancı dil puanının en az 70 olması.
İlan edilen doçentlik kadrosuna birden fazla adayın başvurması halinde, Üniversitelerarası
Kurul (ÜAK) tarafından söz konusu bilim alanı için belirlenen doçentlik başvuru
koşullarıyla ilgili puanlama kapsamında değerlendirme yapılır.
YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA KOŞULLARI
Genel İlkeler
1. Ulusal veya uluslararası hakemli dergiler bu ilkeler açısından hakemli dergi olarak
kabul edilir.
2. Eserlerin başvuru tarihi itibarıyla yayınlanmış olması gerekir. Makalelerin DOI
numarası almış olma koşulu ile internet ortamında yayımlanmış olması da kabul edilir.
TODAİE yardımcı doçentlik kadrosuna atanmada, TODAİE Akademik Personel
Yönetmeliğinin Ek 4. Maddesinde aranan zorunlu koşullara ek olarak başvuru için
aşağıdaki özel koşullar aranır.
Özel Koşullar
1. Başvuru koşulu olarak, Bilgiyi Üretme-Yayma ve Topluma Hizmetle İlgili
Seçenekli Etkinlikler Listesinden en az 30 puan almış olması.
2. Etkinlikler Listesi içindeki en az iki makaleyi hakemli bir dergide ya da bir kitap
bölümü olarak yayınlatmış olması. (Bu makale/kitap bölümü vb. telif eser çok
yazarlı ise, İki yazarlı çalışmalar için puanların 0,8’i; üç yazarlı çalışmalar için
0,6’sı; dört ve daha fazla yazarlı çalışmalar için 0,5’i karşılığı puan verilir.)
3. ÜDS veya eşdeğer yabancı dil puanı en az 70 olması.
4. Etkinlikler Listesinde bulunan her etkinlik alanı grubundan puan sahibi olması.
YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YENİDEN ATANMA
1. Her atanma döneminde hakemli dergilerde veya kitap içerisinde bölüm olmak üzere
en az bir makale yayınlamış olunmalıdır. (Bu makaleler çok yazarlı ise, aday en az
bir tanesinde 1. veya 2. isim olmalıdır.)
2. Son atanma dönemindeki çalışmaları itibariyle Bilgiyi Üretme-Yayma ve Topluma
Hizmetle İlgili Seçenekli Etkinlikler Listesindeki etkinliklerden en az 15 puan almış
olunmalıdır. (Puanlar her üç grubu da kapsamalıdır.)
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BİLGİYİ ÜRETME- YAYMA VE TOPLUMA HİZMETLE İLGİLİ
SEÇENEKLİ ETKİNLİKLER LİSTESİ
1.0

ULUSLARARASI ETKİNLİKLER ALANI

1.1.

Doktora tezinden yayın
Uluslararası tanınmış bir yayınevinde kitap olarak yayınlanmış olması.
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında tanımlanan uluslararası
hakemli bir dergide tam makale olarak yayınlanmış olması.
Uluslararası hakemli bir dergide tam makale ya da kitap bölümü olarak
yayınlanmış olması.
Kitap
Uluslararası tanınmış bir yayınevinde yayımlanan bilimsel kitap, mesleki
kitap ve ders kitapları (ders notu hariç)’nın olması.
Makale ya da kitap bölümü
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında tanımlanan uluslararası
hakemli bir dergide tam makale olarak yayınlanmış olması.
Uluslararası hakemli bir dergide tam makale olarak yayınlanmış olması.
Uluslararası tanınmış bir yayınevinde kitap bölümü (ansiklopedi maddesi ve
sözlük dahil) olarak yayınlanmış olması.
Kitap editörlüğü
Uluslararası yayınevlerince basılan bir kitabın editörlüğünü (bildiri kitabı
dahil, ancak ders notu hariç) yapmış olması.
Çeviri
Türkçe’den başka bir dile çevirdiği bilimsel değeri olan bir kitabın basılmış
olması.
Türkçe’den başka bir dile çevirdiği bilimsel değeri olan bir makalenin
basılmış olması.
Türkçe’den başka bir dile çevirdiği bilimsel değeri olan bir kitap bölümünün
basılmış olması.
Uluslararası atıf alma
Bilimsel çalışmalarına (kendi eserleri dışında) atıf yapılmış olması (her atıf
için).
Bilimsel toplantı
Uluslararası kongre veya bilimsel toplantı bildirileri kitabında yayımlanan
tam makale olması.
Uluslararası kongre veya bilimsel toplantıya tam metinli bildiriyle (poster
dahil) katılmış olması.
Uluslararası kongre veya bilimsel toplantıya öz (abstract) ile katılmış olması.
Uluslararası bir bilimsel etkinliğin bilimsel değerlendirme komitesinde yer
alması.
Uluslararası bilimsel etkinliklerde (Türkiye’de düzenlenenler dahil) en az bir
kere davetli konuşmacı olması.
Uluslararası bilim, proje teşvik (yayına dayalı alınan teşvik ödülleri dışında)
veya araştırma ödülü almış olması.
Uluslararası bilimsel etkinliklerde (Türkiye’de düzenlenenler dahil)
düzenleyici olarak görev almış olması.
Uluslararası öğretim elemanı değişim programlarına katılmış olması.
Hakemlik
Uluslararası hakemli bir derginin editörlüğünü ya da editör yardımcılığını
yapması.
Uluslararası hakemli bir derginin yayın kurulunda bulunması.
Uluslararası hakemli dergilerde, en az 2 hakemlik yapmış olması.
Yurt dışında bir araştırma merkezinde toplam en az bir 30 gün süreli çalışma
deneyimi olması.
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Bilimsel etkinlikler için en az bir ay süreyle burs kazanmış olması.
H faktörünün en az bir ya da üstünde olması.
Alanı ile ilgili uluslararası bir sertifikalı eğitim kursuna veya programa
katılmış olması.
Uluslararası bir kuruluş için mevzuat, derleme, karar notu ve uygulama
kılavuzu yazmış olması.
Alanı ile ilgili uluslararası bir araştırma ve uygulama projesinde yer almış
olması.
Uluslararası araştırma geliştirme faaliyetlerini destekleyen kurum ve
kuruluşlar adına hakem ve izleyicilik yapmış olması.

2.0

ULUSAL ETKİNLİKLER ALANI

2.1

Doktora tezinden yayın
Ulusal tanınmış bir yayınevinde kitap olarak yayınlanmış olması.
Ulusal hakemli bir dergide tam makale olarak yayınlatma ya da kitap bölümü
olarak yayınlanmış olması.
Kitap
Ulusal tanınmış bir yayınevinde yayınlanan bilimsel kitap, mesleki kitap ve
ders kitaplarının (ders notu hariç) olması.
Makale ya da kitap bölümü
Ulusal hakemli bir dergide tam makale olarak yayınlanmış olması.
Ulusal tanınmış bir yayınevinde kitap bölümü (ansiklopedi maddesi ve sözlük
dahil) olarak yayınlanmış olması.
Kitap editörlüğü
Ulusal yayınevlerince basılan bir kitap editörlüğü (ders notu hariç) yapması.
Çeviri
Başka bir dilden Türkçe’ye çevirdiği bilimsel değeri olan bir kitabın basılmış
olması.
Başka bir dilden Türkçe’ye çevirdiği bilimsel değeri olan bir makalenin
basılmış olması.
Başka bir dilden Türkçe’ye çevirdiği bilimsel değeri olan bir kitap bölümünün
basılmış olması.
Atıf alma
Bilimsel çalışmalarına (kendi eserleri dışında) atıf yapılmış olması (her atıf
için).
Bilimsel toplantı
Ulusal kongre veya bilimsel toplantı bildirileri kitabında yayımlanan tam
makale olması.
Ulusal kongre veya bilimsel toplantıya tam metinli bildiriyle (poster dahil)
katılmış olması.
Ulusal kongre veya bilimsel toplantıya öz (abstract) ile katılmış olması.
Ulusal bir bilimsel etkinliğin bildiri kitabının editörü olması.
Ulusal bir bilimsel etkinliğin düzenleme/bilimsel değerlendirme komitesinde
yer alması.
Ulusal bilim, proje teşvik (yayına dayalı alınan teşvik ödülleri dışında) veya
araştırma ödülü almış olması.
Ulusal bilimsel etkinliklerde düzenleyici olarak görev almış olması.
Ulusal öğretim elemanı değişim programlarına katılmış olması.
Hakemlik
Ulusal hakemli bir derginin editörlüğünü ya da editör yardımcılığını yapması.
Ulusal hakemli bir derginin yayın kurulunda bulunması.
Ulusal hakemli dergilerde, en az 2 hakemlik yapmış olması.
Öğretim elemanı değişim programlarına katılmış olması.
Yurt içinde bir araştırma merkezinde toplam en az 30 gün süreli çalışma
deneyimi olması.
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Bilimsel etkinlikler için en az bir ay süreyle burs kazanmış olması.
Alanıyla ilgili en az bir araştırma/uygulama projesinde yer almış olması.
Araştırma geliştirme faaliyetlerini destekleyen kurum ve kuruluşlar adına
hakem ve izleyicilik yapmış olması.
Kurum ve kuruluşlar için mesleki rapor yazmış olması.
Yasama/yargı/yürütme kararlarında bilimsel yayınlarına atıf yapılmış olması.
Mevzuat, derleme, karar notu ve uygulama kılavuzu yazmış olması.
Uygulamalı araştırmalarda çalışmış olması.
Ulusal bilimsel etkinliklerde en az bir kez davetli konuşmacı olması.
Yetişkin eğitimi kapsamında en az bir defa eğiticilik yapması (Toplamı 6
puanı geçemez.).
Yüksek lisans / doktora tezi veya tezsiz yüksek lisans projesi yönetmiş olması
(En fazla beş tez için; eş danışmanlıklar dahil, toplamı 10 puanı geçemez.).
Lisans veya lisansüstü düzeyde ders vermiş olması (verdiği her ders için 5
puan olmak üzere toplamı 10 puanı geçemez.).
Lisans veya lisansüstü öğrencilerin doldurdukları değerlendirme anketlerinde,
her atama döneminde % 70 ve üzerinde veya muadil puanda başarılı olması
(Toplamı 9 puanı geçemez.).
Doktora tez çalışmasında Tez İzleme Komitesinde (TİK) görev alması
(Toplamı 6 puanı geçemez.).
Alanıyla ilgili yasa, yönetmelik ya da mahkeme kararının derlenip çevrilmesi
(Toplamı 10 puanı geçemez.).
Tez izleme komitesi dışında en az üç adet lisansüstü tez jürisinde görev alması
(Toplamı 3 puanı geçemez.).
Popüler hukuk, siyaset, kültür ve sanat vb. dergilerinde yayın yapmış olması
Sosyal nitelikli projelerde çalışmış yada proje hazırlamış olması (Toplamı 3
puanı geçemez.).
ÜDS veya eşdeğer yabancı dil puanının en az 80 ya da eşdeğer olması.
İkinci bir yabancı dilde ÜDS veya eşdeğer yabancı dil sınavından en az 60
almış olması .
İDARİ ETKİNLİKLER ALANI
(1.4.3.1. dışındaki her etkinlik için puan, işin yapılma sayısına göre hesaplanır ve
idari etkinliklerden en fazla 10 puan alınabilir.)
Herhangi bir akademik kurumda en az iki yıl öğretim elemanı (öğretim
görevlisi, asistan ya da okutman) olarak çalışmış olması.
Yetişkin eğitimi programlarında yöneticilik ya da koordinatörlük yapmış
olması.
Akademik herhangi bir birim yöneticiliği yapmış olması.
Yabancı heyetlerle ilgili organizasyon işlerini yürütmüş olması.
Yönetime yardım niteliğindeki kurul ya da komisyonlarda görev almış olması.
Kendi kurumunu, diğer kuruluşlar nezdindeki toplantılarda temsil etmesi (her
3 temsil 1 puan sayılır ve toplamı 3 puanı geçemez.).
Kamu kurumlarında ya da alanıyla ilgili sivil toplum örgütlerinde
danışmanlık, daimi veya geçici komisyon üyeliği ya da yönetim/yürütme
kurulu üyeliği yapmış veya yapıyor olması.
Yetişkin eğitimine yönelik çalışmalar yapmış olması.

3
3
2
1
10
2
3
5
3
2
5
3

2
5
1
1
1
3
2

Puan

2
1
1
1
1
1
1

1

4

