MARMARA UNIVERSiTESi
EMEKLILIK YAs HADDINI DOtDURMUS 06RETIM UYEIERINiN SdZLE$MELI OTARAK

CALISTIRII.MASINA ItISKiN KRiTERLER

YiiksekiiEretim Kurulunca 07.12.2017 tarihinde yiiriirl0Be konulan Emeklilik Ya5 Haddini
Doldurmut Otretim 0yelerinin Saizlefmeli Olarak ealgtrrrlmasrna iligkin Usul ve Esaslara
istinaden, Marmara Universitesinde emeklilik yas haddinl doldurmu5 6tretim 0yelerinin
s6zlesmeli olarak gaft Strnlmasr hususunda uyulacak kriterler gunlardr.:

1.
2,

Emeklillk yas haddini doldurmak iizere olan ijEretim iiyeleri, "Emeklillk YaS Haddini
Doldurmut oEretim Uyelerjnin StizleSmeli Olarak Caltstrrrlmasrna lliSkin Usul ve
Esasla/'a uygun olarak bagvurulartnt yapar.
Batvuru dosyasrnda yer almasr gereken belgeler Sunlardtr:
a. Ba'vuru dilek9esi
b. Bagvuru sahibi dgretim iiyesinin, bagvuru yaptrE| tarihten iinceki be5 yrl

igerisinde gerceklettirdiEi akademik 9afttmalafln, mevcut kadrosu igin
Marmara Universltesl 06retlm UyeliBine Yiikseltilme ve Atanma Yiinergeslnde
Sart ko5ulan kriterleri kar5rladtttnr gdsteren Akademik Degerlendirme ve
Puanlama Formu

Akademik Delerlendirme ve Puanlama Formunda Siisterilen bilimsel /
sanatsal eserlerive diBer galtmalan ihtiva eden klasdr
BaSvuru sahibinin kadrosunun bulundulu anabilim / anasanat dall baSkanl, baSvuru
dosyasrnr, basvuru tarihinden itibaren doktor dEretim iiyesi ve dotent kadrosunda
bulunan dBretim iiyeleri igin bir ay, profes6r kadrosunda bulunan ddretim iiyeleri igin

c.

3.

iki ay iginde inceleyerek bir Akademik Dederlendirme Raporu hazrrlar' Batvuru sahjbi
avnr zamanda anabilim anasanat dall bagkanl ise, birim ytjnetim kurulunca aynt
bilim alantndan olmak kaydr ile birim iglnden dltlndan veya iiniversite dlSlndan
gdrevlendlrllen ve profesdr unvanlna sahlp olan bir dEretlm oyesl Akademik

/

4.

/

DeEerlendirme Raporunu haztrlar.
Akademik DeEerlendirme Raporu iit ana b6liimden oluSur. Birinci btiliimde baSvuru
sahibinin dzgegmigi hakkrnda bilSiler yer alrr. ikinci b6liimde akademik gahsmalarr,
Akademlk DeEerlendirme ve Puanlama Formunun kurgusuna uygun olarak bilimsel

/

.

sanatsal agrdan ayrl ayrt deterlendirilir. Bu deBerleqdirmede eserlerin ve diter
9algmalann baghlrntn, iger:iEinin, genel kurgusunun, dilinin / tislubunun, kavramsal ve
teorik bilgllerin, kullanrlan yiintemin, ula5tlan sonuglann ve yararlanllan kaynaklarrn
bilimsel / sanatsal iilcijtlere uygunluBuna ve yeterliliEine, sdz konusu gahgmalarrn
dzgiinliiBiine, bilime / sanata ve toplumsal geligime katklstna ve galt5malartn belirli bir
yrlda yo6unlaSmayrp inceldme kapsamrndaki ytllara dengeli daErftmrna ilitkin
tespitlere yer verilir. Uqiincii briliimde lse ba5vuru sahibinin, siizletmell olarak g6rev
yapmaslnrn Marmara Universitesine veya ilSili akademik birime ya da btiliime
yapacaEr katkt somut bir Sekilde ortaya konur vb. s6zlesmeli olarak caltglp
net bir bicimde ifade edilir'
CahSmamasrna dair kanaat
1
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anasanat dah baSkanr veya gdrevlendirilen dgretim iiyesi tarafrndan
hazrrlanan rapor, bdliim kurulu ijyelerine daEtrlrr ve iki hafta iginde bdliim kurulunda
tartrgrlrr. Gizli oylama yaprlarak batvuru sahibinin talebine dair tavsiye karan ahnrr.
Bdliim baSkanr, bagvuru sahibinin talebine iliikin kitisel gdriitiinii bir hafta iginde,
baih bulunduir-r dekanhEa miidiirliite yazri olarak bildirir. Basvuru sahibi aynr
zamanda bdlijm baskanr ise, kisisel gdrijS dekan mUdi.lr tarafrndan hazrrlanrr.
Batvuru sahibi aynr zamanda hem bdliim bagkanr hem de dekan / mijdijr ise, kigisel
gdrijt rektdr tarafrndan gdrevlendirilen bir rektdr yardrmcrsr tarafrndan hazrrlanrr.
Bdltim baSkanrnrn veya ki5isel Bdriigii hazrrlayan yetkilinin gdriigii "olumsuz" ise,
ba5vuru reddedilmit addedilir. "olumlu" ise, anabilim / anasanat dah batkanrnrn veya
gcirevlendirilen dEretim iiyesinin hazrrladrEr akademik deEerlendirme raporu ve
bijliim kurulunun tavsiye karan, ilgili akademik birimin ydnetimine sunulur. Dekan
mijdUr, ba5vurulan alandaki dBretim Uyesi ihtiyacrnr dikkate alarak hazrrladrlr bir
mijtalaa ile birlikte dosyayr akademik bi.imin ydnetim kurulu oyelerine daErtrr.
Ydnetim kurulu iki hafta ilinde toplanarak bagvuruyu gdriiSiir. Eirim ydnetim
kurulunda gizlioylama yaprlarak karar alrnr.
Birim ydnetim kurulunun karan "olumsuz" ise, bafvuru reddedilmis addedilir.
"Olumlu" ise, alnan karar ve ekleri (akademik deEerlendirme raporu, bdliim
kurulunun tavsiye kararr, b6l0m baSkanrnrn veya kisis€l gdrrisii haztrlayan yetkilinin
kigisel gdriiSii, dekanrn/mi.idi.iriln miitalaasr) 0niversite ydnetim kurulunun
gLindemine ahnma talebi ile rektijrlijEe iletilir.
Universite ydnetim kurulu bir ay iginde toplanarak birim ydnetim kurulu kararrnr ve
eklerini gdriitiir. tJniversite y6netim kurulunun kararr "olumsuz" ise, basvuru
reddedilmis addedilir. "Olumlu" ise, rektdr birimin mevcut dgretim i.iyesi ihtiyact ve
Yr.iksekdEretim Kurulunun belirlemi5 olduEu dncelikli alanlardan olup olmadrErnr da
dikkate alarak teklifin YriksekiiEretim Kuruluna sunulup sunulmayacaErna karar verir.
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