
 

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları’nın 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na ait bilgileri aşağıda yer almakta 
olup, 02.11.2011 tarih ve 2011/12 sayılı Senato Kararı’nın tamamına 
yukarıda linkten ulaşabilirsiniz.  

  

… 

Madde 9 

 “Başlıca eser”  kapsamında değerlendirilen yayınlar  aşağıda tanımlanmıştır. 
 
1. Science Citation Index (SCI), Science Citation Index Expanded (SCIE),  Social Sciences Citation Index (SSCI) Arts and 
Humanities Citation Index (AHCI)  tarafından  taranan dergilerde yayımlanan özgün makaleler, (Bu makaleler, yayına kabul 
edildikleri belgelendiği takdirde başlıca eser kapsamında değerlendirilebilirler.) 

2. Uluslararası niteliğe sahip  hakemli dergilerde yayımlanan özgün makaleler, 

3. Saygın uluslararası  yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplar ve kitap bölümleri. 

Madde 10 

Adayların aşağıda belirtilen en az isterleri karşılamaları gerekir. Bu isterlere ek olarak bölümler/birimler başka isterler de 

ekleyebilirler.  

1. Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi’nden alan bir adayın Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi  atanabilmesi  için, 
doktorayı alma tarihinden sonra en az iki yıl üniversite ile ilişkisinin kesilmiş ve kendi uzmanlık alanında çalışmış olması.  

2. a) Yardımcı doçentler için en az bir başlıca eser. (Birimler gerekli gördükleri durumlarda    Rektör ve Üniversite Yönetim 
Kurulu’nun onayını alarak  bu isteri erteleyebilirler). 

b) Doçentlik için doktora sonrası en az iki olmak üzere toplam en az üç başlıca eser.  
c) Profesörler için doçentlik sonrası en az üç olmak üzere toplam en az altı başlıca eser. 

Doçentlik ünvanının alınmasından sonra yapılan yayınların adaylar tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde doçentliğe 
yükseltilme başvuru dosyasına dahil edilmesi durumunda, bu yayınlar daha sonra profesörlüğe yükseltilmede kullanılamaz. 

Senato ayrıca Üniversitedeki çeşitli alanlara göre aşağıdaki en az isterleri gerekli bulmuştur: 

… 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  

Turizm İşletmeciliği Bölümü: 

a) Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk kez atanmak için başvuran adaylarda gerekli görülen bir başlıca eserin uluslararası 
alan endekslerince taranan uluslararası bir dergide makale ya da tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından 
yayımlanan bir kitap veya kitap bölümü olması 

b) Doçentlik  kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda  gerekli  görülen üç başlıca eserden en az birinin 
SSCI/SCI/SCIE /AHCI  tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale olması 

c) Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda  gerekli görülen  üç ek başlıca eserden en az birinin 
SSCI/SCI/SCIE/AHCI  tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale olması 

http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Ogretim_Uyeleri_Yukseltme_ve_Atama_Esaslari


Uluslararası Ticaret Bölümü  

a)  Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk kez atanmak için başvuran adaylarda gerekli görülen bir başlıca eserin 
uluslararası alan endekslerince taranan uluslararası bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale 
olması 

b)  Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli görülen beş başlıca eserin en az ikisinin 
SSCI/SCI/SCIE/AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale olması  

c) Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda  gerekli görülen  beş ek  başlıca eserin en az ikisinin 
SSCI/SCI/SCIE/AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale olması 

Yönetim  Bilişim  Sistemleri Bölümü  

a)  Yardımcı doçentlik  kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli görülen bir başlıca eserin uluslararası alan 
endekslerince taranan uluslararası bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale olması 

b) Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli görülen üç başlıca eserin  uluslararası alan 
endekslerince taranan uluslararası dergilerde  yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale olması  

c)  Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda  gerekli görülen  üç ek başlıca eserin  uluslararası alan 
endekslerince taranan uluslararası dergilerde yayımlannış veya yayına kabul edilmiş makale olması 

Madde 11 

Doçentlik ve profesörlük atamalarında adayların değerlendirilmesinde ayrıca aşağıda belirtilen ölçütler kullanılır : 

a)   Araştırma faaliyetlerinin niteliği ve niceliği, 

b)   Yurt içinde ve yurt dışında yayımladığı makale, bildiri ve kitaplar, 
c)   H- indeksi dahil, atıf  indeksleri ve diğer atıflar,   
d)   Seminer, kongre, kısa süreli eğitim kursları, mesleki dernek çalışmaları gibi faaliyetlere katılarak ve organize ederek 

mesleğinin gelişmesine katkısı, 
e)   Araştırma birimi ve laboratuvar yönetmek, kurmak ve geliştirmek gibi faaliyetler ile araştırmanın kurumsallaştırılmasına 

katkısı, 
f)   Yönettiği lisansüstü tezleri, 
g)   Ders vermedeki başarısı, geliştirdiği ders ve ders programları, açtığı yeni eğitim alanları, 
h)   Araştırma ve eğitim faaliyetleri ile üniversite dışından sağladığı kaynaklar, 
i)    Yöneticilik, komisyon üyelikleri gibi faaliyetler ile üniversite yönetimine katkıları. 

… 

Madde 16  (GEÇİÇİ  MADDE ) 

1.  Birimlerin en az yayın isterlerine ilişkin ölçütlerde yapılan değişiklikler, yardımcı doçentler için en geç 1 Eylül 2012, doçent 
ve profesörler için en geç 1 Eylül 2013  tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihlere kadar 2001 yılından itibaren  yürürlükte 
olan  yükseltme ve atama  esasları geçerlidir.*     

… 

4.  Uluslararası Ticaret  Bölümü için  doçentlik ve profesörlük kadrosuna atanma isterlerine   ilişkin ölçütlerde yapılan 
değişiklikler 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. 

Uluslararası Ticaret Bölümünde  1 Ocak 2015 tarihine kadar: 

a)  Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli görülen dört başlıca eserin en az birinin 
SSCI/SCI/SCIE/AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale olması 

b) Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda  gerekli görülen  dört ek başlıca eserin en az birinin 
SSCI/SCI/SCIE/AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale olması 

gerekmektedir. 
 
 



 
 

… 

EK-3  

YARDIMCI DOÇENT ATAMALARININ YENİLEMELERİ : 

Uygulamalı Bilimler  Yüksekokulu :  

     Turizm İşletmeciliği Bölümü 

Yardımcı doçent atamalarının yenilenmesi için, ilk atama kriterlerinin uygulanması veya uluslararası bilimsel toplantılarda 
sunulmuş ve bildiri kitabında yayımlanmış iki bildiri olması gerekir.  

Uluslararası Ticaret Bölümü  

Yardımcı doçent atamalarının yenilenmesi için, uluslararası alan endekslerince taranan uluslararası bir dergide bir 
makalenin  yayımlanmış   veya yayına kabul edilmiş olması gerekir.  

Yönetim  Bilişim  Sistemleri Bölümü  

Yardımcı doçent atamalarının yenilenmesi için, bir basılı bildiri veya makalenin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş 
olması gerekir.  

 


