
  

TOBB ETÜ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTİLME ESASLARI 

TIP FAKÜLTESİ ÖN ŞARTLARI 

 

1)   Doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalarda, diğer özelliklerin eşit olması halinde yan 

dal uzmanlığı derecesine sahip olmak tercih sebebidir. 

2)   Doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalarda, diğer özelliklerin eşit olması halinde 

Fakülte Yönetim Kurulunun uygun bulduğu yurt dışı kurumlarda en az üç ay çalışmış olmak ve 

bunu kurumun ilgili birim yöneticisinden belgelemiş olmak tercih sebebidir. 

3)   Doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalarda, kadro temelinde belirlenmiş diğer etkinlik 

listelerinde yer alan koşullardan en az birini sağlamak gereklidir. 

4)   Doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda ön şart aranmamaktadır. 

 

Doçentlik İçin Etkinlik Listesi 

 

1)   İkinci bir yabancı dilde YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş sınavların 

birinden (ÜDS, KPDS, IELTS, TOEFL vb.) en az 70 ya da eşdeğer bir puan almış olmak. 

2)   Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde en az iki kez hakemlik yapmış olmak. 

3)   Ulusal/uluslararası öğretim elemanı değişim programlarına katılmış olmak. 

4)   Ulusal/uluslararası bir sertifikalı eğitim kursuna eğitici olarak katılmış olmak. 

5)   Eş danışmanlıklar dâhil, en az bir doktora ya da tıpta uzmanlık tezini veya en az iki yüksek lisans 

çalışmasını yönetmiş veya yönetiyor olmak. 

6)   Ulusal/uluslararası bir bilimsel etkinliğin düzenleme/bilimsel değerlendirme komitesinde yer 

almış olmak. 

7)   Yeni bir dersi veya laboratuvarı lisans veya lisansüstü düzeyde eğitime kazandırmak. 

8)   Türkçe programlara ilave olarak yabancı dilde gerçekleştirilen programlarda da ders vermiş 

olmak. 

9)   Ulusal/uluslararası bir standardın hazırlanmasında görev almış olmak. 

10)  Kurum ve kuruluşlar için bilimsel yöntemlerle hazırlanmış, kapsamlı bir rapor yazmış olmak. 

11)  Bilim terimleriyle ilgili bir sözlük çalışmasında görev almış olmak veya ansiklopedilerde madde 

yazarlığı yapmış olmak. 

12)  Web sayfası üzerinden kullanılmak üzere ders materyali ya da uzaktan eğitim materyali 

geliştirmiş olmak. 
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13)  En az bir doktora tez izleme komitesinde (TİK) ya da en az iki doktora/uzmanlık tezi veya 

doktora yeterlilik jürisinde görev almış olmak. 

14)  Ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunum ödüllerinden birini almış olmak. 

15)  Bir proje kapsamında ilgili Bakanlıklar, uluslararası meslek örgütleri vb. örgütler için yapılan 

taramalara ya da poliklinik çalışmalarına katılmış olmak. 

16)  Anabilim Dalındaki akademik çalışmaları dışında üst yöneticilerce verilen idari görevleri 

yapmış/yapıyor olmak. 

17)  Sosyal sorumluluk çalışmaları ve projeleri içerisinde yer almak. 

18)  Eğitim becerileri eğitimi almış olmak. 

 

Profesörlük İçin Etkinlik Listesi 

 

1)   İkinci bir yabancı dilde YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş sınavların 

birinden (ÜDS, KPDS, IELTS, TOEFL vb.) en az 70 ya da eşdeğer bir puan almış olmak. 

2)   Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu veya araştırma merkezinde bir defada en az üç ay 

çalışmış olmak. 

3)   Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde en az dört kez hakemlik yapmış olmak. 

4)   Ulusal/uluslararası öğretim elemanı değişim programlarına katılmış olmak. 

5)   Ulusal/uluslararası bir sertifikalı eğitim kursuna eğitici olarak katılmış olmak. 

6)   Eş danışmanlıklar dâhil, en az iki doktora ya da tıpta uzmanlık tezini yönetmiş veya yönetiyor 

olmak. 

7)   Ulusal/uluslararası nitelikteki bir bilimsel etkinliğin düzenleme ya da bilimsel değerlendirme 

komitesinde yer almış olmak. 

8)   Yeni bir dersi veya laboratuvarı lisans veya lisansüstü düzeyde eğitime kazandırmak. 

9)   Türkçe programlara ilave olarak yabancı dilde gerçekleştirilen programlarda da ders vermiş 

olmak. 

10)  En az üç doktora tez izleme komitesinde (TİK) ya da en az üç doktora/uzmanlık tezi veya 

doktora yeterlilik jürisinde görev almış olmak. 

11)  Ulusal/uluslararası bir standardın hazırlanmasında görev almış olmak. 

12)  Kurum ve kuruluşlar için bilimsel yöntemlerle hazırlanmış, kapsamlı bir rapor yazmış olmak. 

13)  Bilim terimleriyle ilgili bir sözlük çalışmasında görev almış olmak veya ansiklopedilerde madde 

yazarlığı yapmış olmak. 
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14)  Sağlık Bakanlığı vb. kuruluşlar tarafından, belirli bir konuda eğitim vermek ya 

değerlendirme/denetleme yapmak için görevlendirilmiş/sertifikalandırılmış olmak (TÜBİTAK 

panellerine katılım dâhil). 

15)  Bir proje kapsamında ilgili Bakanlıklar, uluslararası meslek örgütleri vb. örgütler için yapılan 

taramalara ya da poliklinik çalışmalarına katılmış olmak. 

16)  Anabilim Dalındaki akademik çalışmaları dışında üst yöneticilerce verilen idari görevleri 

yapmış/yapıyor olmak. 

17)  Sosyal sorumluluk çalışmaları ve projeleri içerisinde yer almak. 

18)  Eğitim becerileri eğitimi almış olmak. 
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