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ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME 

KRİTERLERİ 

Genel Hükümler 

 

Amaç 

MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve 

Yükseltilme kriterlerinin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyelerinin 

atanma ve yükseltilmelerinde aranacak koşulları belirleyerek, Üniversitenin Fakülte, 

Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı birimlerinde akademik 

kadrolara başvuracak adaylar hakkında gerçekçi, tarafsız, sağlıklı kararlar vermek, atama 

ve yükselme işlemlerinde rapor düzenleyen bilimsel jüri üyelerine, atamalarda yetkililere 

ve kurullara değerlendirmelerde kolaylık ve birliktelik sağlamak, adayların kendilerini 

hazırlamaları ve akademik performanslarını değerlendirip geliştirmeleri ve gelişme 

hedefleri doğrultusunda akademik birimlerin kadro gereksinimlerini karşılamak, öğretim 

üyelerinin akademik standartlarını yükseltmek, akademik faaliyetleri ulusal ve uluslararası 

düzeyde arttırmak, bilim ve sanat yayınlarının nitelik ve nicelik olarak özgün bir şekilde 

geliştirilerek üniversitenin eğitim ve öğretim hizmetine katkıda bulunmasını sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2 - Öğretim üyelerinin akademik kadrolara atanma işlemleri 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 

ilgili maddelerinde tanımlanmıştır. Burada yer alan kriterler, Adana Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesi tarafından ayrıca aranan koşulları ve yapılan işlemleri kapsar. 

Başvuru ilkeleri 

MADDE 3 –  

(1) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünce kurulan Komisyon, atanma ve 

yükseltilme başvurularının değerlendirilmesinde, adayın akademik faaliyet ve bilimsel 

çalışmalarını nitelik ve nicelik açısından ayrıntılı olarak inceler. 

(2) %100 yabancı dilde eğitim yapılan birimlerde, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 

Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

(3)  %100 yabancı dilde eğitim yapmayan bölümlerde Yüksek Öğretim Kurumları 

Yabancı Dil Sınavından (YÖKDİL) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavından (YDS) en az 70 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 

(ÖSYM) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri bir puan almış olmak.  

(4) Yabancı Diller Yüksekokulu için yapılacak başvurularda YDS’den en az 95 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puanın 

eşdeğeri puan almış olmak şartı aranır. Üniversitemizin yabancı dil eğitimi veren 

bölümlerine yapılan başvurularda ikinci yabancı dil şartı aranmaz, ancak ikinci 
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yabancı dil için YÖKDİL, YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir 

sınavdan 70 puanın üzerinde puan almak, diğer koşullarda eşitlik olması halinde tercih 

nedeni sayılabilir. 

(5) Aday başvurusunu, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterlerinde yer alan tüm akademik ve idari 

faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgeleri “Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim 

Formu” ile birlikte ilgili Dekanlık/Rektörlük’e yapar. 

(6) Aday, başvuru dosyasını, birisi basılı olmak şartı ile istenilen diğer kopyalarını da 

elektronik ortamda (CD, Flash bellek) olacak şekilde hazırlayarak teslim eder. 

(7) Akademik atamalarda, başvuruda beyan edilen eserlerin elektronik veya matbu olarak 

yayınlanmış olma şartı aranır. 

(8) Çok yazarlı çalışmalarda puan dağılımı Ek-I’de yer alan tablodaki belirtilen usule 

uygun olarak yapılır. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Koşulları 

MADDE 4 – (1) 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda ilk 

atanması yapılacak Doktor Öğretim Üyesi adayları için; 

a) Mühendislik ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri’ne yapılacak atamalarda 

Ek-II’deki faaliyetlerden; 

(i) A1-A2 kategorilerinden en az 150 puan almış olmak, 

(ii) Toplamda en az 250 puan almış olmak  

şartı aranır.  

b) İşletme, İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve Yabancı Diller 

Yüksekokulu’na yapılacak atamalarda Ek-II’deki tabloda yer alan faaliyetlerden; 

(i) A1-A4 kategorilerinde yer alan en az bir yayında başlıca yazar olmak 

koşulu ile bu kategorilerden en az 60 puan almış olmak, 

(ii) Toplamda en az 150 puan almış olmak  

şartı aranır. 

c) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi için Ek-II’deki tabloda yer alan faaliyetlerden; 

(i) A1-A4 kategorilerinde yer alan en az bir yayında başlıca yazar olmak 

koşulu ile bu kategorilerden en az 60 puan almış olmak,  

(ii) Toplamda en az 150 puan almış olmak  

şartı aranır. 

(2) 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda yeniden 

atanmada Doktor Öğretim Üyeleri için gerekli asgari koşullar:  

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme 

kriterlerinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak her yeniden atanmada EK-II’deki 

faaliyetlerden aşağıda belirtilen puanların bir önceki atanmadan sonraki çalışmalardan 

tekrar sağlanması gerekir: 
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a) Mühendislik ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri’ne yapılacak yeniden 

atamalarda; 

(i) A1-A3 kategorilerindeki faaliyetlerden en az 90 puan almış olmak, 

(ii) Toplamda en az 150 puan almış olmak 

şartı aranır.  

b) İşletme, İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve Yabancı Diller 

Yüksekokulu’na yapılacak yeniden atamalarda; 

(i) A1-A4 kapsamındaki faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak  

(ii) Toplamda en az 120 puan almış olmak  

şartı aranır. 

c) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne yapılacak yeniden atamalarda; 

(i) A1-A4 kapsamındaki faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak  

(ii) Toplamda en az 120 puan almış olmak  

şartı aranır. 

Doçent Kadrosuna Başvuru Koşulları 

MADDE 5 – (1) 2547 sayılı Kanunun 24’üncü maddesi hükümleri doğrultusunda 

atanacak Doçentler için;  

a) ÜAK doçentlik belgesine sahip olmak, 

b) ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak 

şartı aranır. 

(2) Mühendislik ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri’ne yapılacak atamalarda 

Madde 5 (1)’e ek olarak;  

a) Ek-II’deki tabloda N1-N2 faaliyetleri kapsamında yer alan, ön değerlendirmeden 

geçmiş olma şartı ile yürütücü olarak en az bir proje başvurusunda bulunmak, 

b) Doktora derecesini aldıktan sonra yapılmış Ek II’deki faaliyetlerden; 

(i) A1 kapsamında yer alan en az bir yayında başlıca yazar olmak, 

(ii) A1-A2 kategorilerinden en az 250 puan almış olmak,  

(iii) Toplamda en az 500 puan almış olmak  

şartı aranır. 

(3) İşletme, İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve Yabancı Diller 

Yüksekokulu’na yapılacak atamalarda, Madde 5 (1)’e ek olarak, 
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a) A1-A4 kapsamında en az 150 puan olmak kaydıyla Ek-II’deki tabloda yer alan 

faaliyetlerden doktora derecesinin alınmasından sonra toplam en az 400 puan almış 

olmak, 

b) Yabancı dilde eğitim yapılan bölümlerde, A1-A4 kapsamında en az bir (1) 

makalenin adayın başvurduğu akademik birimin eğitim dilinde yayınlanmış olması, 

c) D1-D3 kapsamında en az bir yayınlanmış çalışması bulunmak. Yabancı Diller 

Yüksekokulu’na yapılacak atamalarda bu koşulun sağlanamaması durumunda, (a) ve 

(b) bentlerinde belirtilen koşullara ek olarak; A1-A4 kategorisinde adayın başlıca 

yazar olduğu 1 (bir) adet makale yayınlamış olmak, 

d) B veya C kapsamında en az 50 puan almış olmak (Bu kategorilerde en fazla 120 

puan gösterilebilir), 

e) Atıftan en az 5 puan almış olmak 

şartı aranır. 

 (4) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne yapılacak atamalarda, Madde 5 (1)’e ek 

olarak, 

a) A1-A4 kapsamında (en az biri A1-A2 kapsamında olmak üzere) en az 150 puan 

olmak kaydıyla Ek-II’deki tabloda yer alan faaliyetlerden doktora derecesinin 

alınmasından sonra toplam en az 400 puan almış olmak, 

b) Yabancı dilde eğitim yapılan bölümlerde, A1-A4 kapsamında en az bir tam metin 

makalenin adayın başvurduğu akademik birimin eğitim dilinde yayınlanmış olması, 

c) B veya C kapsamında en az 50 puan almış olmak (Bu kategorilerde en fazla 120 

puan gösterilebilir), 

d) Atıftan en az 5 puan almış olmak 

şartı aranır. 

Profesör Kadrosuna Başvuru Koşulları 

MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Kanunun 26’ıncı maddesi hükümlerine göre profesörlüğe 

yükseltilecek ve atanacaklarda Madde 5 (1)’de belirtilen şartları sağlamış olmak ve doçent 

unvanını alıp ÜAK tarafından yapılan sözlü sınavda başarılı olduktan sonra en az 3 yıl bir 

yükseköğretim kurumunda akademik kadroda görev yapmış olmak şartı aranır. 

(2) Mühendislik ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri’nde Profesörlüğe 

yükseltilecek ve atanacaklarda Madde 6 (1)’e ek olarak: 

(a)  Adayın başarılı olduğu doçentlik eser inceleme başvuru tarihinden sonra Ek-II’deki 

faaliyetlerden;  

(i) A1 kategorisinde en az bir yayında başlıca yazar olmak,  

(ii) A1-A2 kategorilerinden en az 250 puan almış olmak, 

(iii) Toplamda en az 600 puan almış olmak  

şartı aranır.  

(3) İşletme, İnsan ve Toplum Bilimleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve Yabancı Diller 

Yüksekokulu’nda profesörlüğe yükseltilecek ve atanacaklarda, Madde 6 (1)’e ek 
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olarak, 

(a) Adayın başarılı olduğu doçentlik eser inceleme başvurusundan sonra olmak 

kaydıyla Ek-II’deki tabloda yer alan faaliyetlerden toplam en az 600 puan almış 

olmak, 

(b) A1-A2 kategorilerinde en az bir yayında başlıca yazar olmak, 

(c) A1-A4 kategorilerinden en az 250 puan almış olmak, 

(d) Yabancı dilde eğitim yapılan bölümlerde, A1-A4 kapsamında en az bir makaleyi 

adayın başvurduğu akademik birimin eğitim dilinde yayınlamış olmak, 

(e) B-C kategorilerinden en az 50 puan almış olmak (Bu kategorilerde en fazla 120 

puan gösterilebilir). 

(f) Atıftan en az 10 puan almış olmak 

şartı aranır. 

(4) Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde Profesörlüğe yükseltilecek ve atanacaklarda, 

Madde 6 (1)’e ek olarak, 

(a) Adayın başarılı olduğu doçentlik eser inceleme başvurusundan sonra olmak 

kaydıyla Ek-II’deki tabloda yer alan faaliyetlerden toplam en az 600 puan almış 

olmak, 

(b) A1-A2 kategorilerinde en az bir yayında başlıca yazar olmak, 

(c) A1-A4 kategorilerinden en az 250 puan almış olmak, 

(d) Yabancı dilde eğitim yapılan bölümlerde, A1-A4 kapsamında en az bir makaleyi 

adayın başvurduğu akademik birimin eğitim dilinde yayınlamış olmak. 

(e) B-C kategorilerinden en az 50 puan almış olmak (Bu kategorilerde en fazla 120 

puan gösterilebilir)  

şartı aranır.  

Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu kriterler yürürlüğe girinceye kadar, yürürlükte olan Adana 

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri 

geçerlidir.  

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu kriterlerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Üniversitemizde 

görev yapmakta olan doktor öğretim üyelerinden Madde 4 (2)’de belirtilen yeniden atanma 

koşullarını sağlayamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere yeniden atanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 3 – Doçent Kadrosuna Atanmada başvuruda bulunan adaylar 

01/01/2019 tarihinden itibaren burada tanımlanmış olan kriterlerde yer alan hükümlere 

tabidirler. Ancak bu tarihten önce yapılacak başvurularda Madde 5.1 (b) deki şartı 

sağlamaları zorunludur. 

GEÇİCİ MADDE 4 – Profesör Kadrosuna Atanmada başvuruda bulunan adaylar 

01/01/2019 tarihinden itibaren burada tanımlanmış olan kriterlerde yer alan hükümlere 

tabidirler.  

Yürürlük 
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MADDE 7 – Bu kriterler Yükseköğretim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8 – Bu kriterler hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü 

yürütür.
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EK-I 

 

Çok Yazarlı Yayınlar için Puanlama Tablosu - Yüzde (%) 

 

İsim Sırası 

Yazar Sayısı 

1 2 3 4 

1. isim 100 90 80 70 

2. isim - 80 70 60 

3. isim - - 60 50 

4. isim - - - 40 

*Başlıca yazar olunan faaliyetlerde ilk isim ile aynı puanı alınır. 

**5 ve daha fazla yazarlı çalışmalarda isim sırasına bakılmaksızın ilgili puanın %30’u alınır.
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EK-II 

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilmede Esas Alınacak Puanlama ve 

Değerlendirme Tablosu 

A MAKALELER Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 1 
SCI-E (A-Sınıfı), SSCI, AHCI’de taranan dergide yayınlanmış 

makale 
100   

 2 SCI-E (B-Sınıfı)’de yayınlanmış makale 75   

 3 

Diğer uluslararası endekslerce taranan dergide yayınlanmış 

makale 

(Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK)’un doçentlik koşullarında 

her alan için tanımladığı alan endeksleri geçerlidir. Nisan 

2018 öncesinde yayınlanmış makaleler için Nisan 2018, 

sonrası için güncel doçentlik koşulları göz önünde 

bulundurulur). 

60   

 4 ULAKBİM tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale 40   

 5 
A1-A4 maddelerine girmeyen ulusal ve uluslararası hakemli 

dergilerde yayımlanmış makale 
10   

 6 

A1-A5 maddelerinde belirtilen dergilerde yayımlanmış, 

teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, 

derleme ve kitap kritiği türünden yayınlarda yukarıda 

belirtilen puanların yarısı 

   

Toplam   

B ULUSLARARASI BİLDİRİLER Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 1 

Sempozyum, kongre veya konferanslarda sunulan tam 

metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri 

kitapçığında yayımlanmış sözlü bildiriler 

30   

 2 

Sempozyum, kongre veya konferanslarda sunulan tam 

metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri 

kitapçığında yayımlanmış poster bildiriler 

20   

Toplam   

C ULUSAL BİLDİRİLER Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 1 

Sempozyum, kongre veya konferanslarda sunulan tam 

metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri 

kitapçığında yayınlanmış sözlü bildiriler 

20   

 2 

Sempozyum, kongre ve konferanslarda sunulan tam metni 

veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri 

kitapçığında yayınlanmış poster bildiriler 

10   

Toplam   
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D KİTAPLAR Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 1 
Uluslararası yayınevleri tarafından basılan yabancı dilde 

yazılmış bilimsel veya mesleki kitap 
100   

 

2 

 Uluslararası yayınevleri tarafından basılan yabancı dilde 

yazılmış bilimsel veya mesleki kitaplarda bölüm yazarlığı 

(Bir kitapta en fazla iki bölüm yazarlığı puanlanabilir) 

50 

  

 
3 

Ulusal yayınevleri tarafından basılan bilimsel veya mesleki 

kitaplar  50 
  

 

4 

Ulusal yayınevleri tarafından basılan bilimsel veya mesleki 

kitaplarda bölüm yazarlığı (Bir kitapta en fazla iki bölüm 

yazarlığı puanlanabilir)  

25 

  

 
5 

Uluslararası ansiklopedi madde yazarlığı (bir eserde en 

fazla 2 madde puanlanabilir) 20 
  

 
6 

Ulusal ansiklopedi madde yazarlığı (bir eserde en fazla 2 

madde puanlanabilir) 10 
  

 
7 

D1-D3 kapsamında yer alan eserlerin genişletilmiş ek 

baskısı 20 
  

Toplam   

E ÇEVİRİLER Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 
1 

Kitap çevirisi  
50 

  

 
2 

Kitap bölümü çevirisi bölüm başına (Bir kitapta en fazla iki 

bölüm puanlanabilir) 10 
  

Toplam   

F SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 

1 

Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, ses ve görüntü 

CD’lerinin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt 

dışında, sanat, eğitim ve kültür kurumları tarafından satın 

alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş; sanat 

eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla; sinema, televizyon, 

radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, 

dinletime girmesi veya tasarım projelerinin dış ülkelerde 

uygulanmış olması. 

100 

  

 

2 

Özgün sanat eserlerinin, ses ve görüntü CD’lerinin, 

bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt 

içinde sanat, eğitim ve kültür kurumları tarafından satın 

alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş; sanat 

eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, 

radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, 

dinletime girmesi veya tasarım projelerinin kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından uygulanmış olması, bestelerin bu 

kurumlar tarafından icra edilmesi veya yayımlanması. 

80 

  

 

3 

Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar veya 

yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat ve 

tasarım etkinliklerine kabul edilmek. 

70 

  

 

4 

Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar veya 

yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurt dışı karma sanat ve 

tasarım etkinliklerine kabul edilmek. 

50 
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5 

Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar veya 

yorum çalışmaları ile yurt içinde jürili karma sanat ve 

tasarım etkinliklerine kabul edilmek. 

35 

  

 

6 

Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar veya 

yorum çalışmaları ile yurt dışında kişisel etkinliklerde 

bulunmak. 

100 

  

 

7 

Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar veya 

yorum çalışmaları ile yurt içinde kişisel etkinliklerde 

bulunmak 

65 

  

 

8 

Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum 

çalışmaları ile yurt dışında karma veya grup sanat, konser 

ve tasarım etkinliklerine katılmak. 

35 

  

 

9 

Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum 

çalışmaları ile yurt içinde karma veya grup sanat, konser ve 

tasarım etkinliklerine katılmak 

25 

  

 

10 

Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay 

(workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım 

etkinliklerine eserleriyle katılmak. 

40 

  

 

11 

Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), 

bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine 

eserleriyle katılmak. 

30 

  

 

12 

Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları)ve 

görsel sanatlarda, yönetmen, sanat yönetmeni, eğitmen, 

koreograf veya performans sanatçısı olarak etkinlikte 

bulunmak, sanat grupları hazırlamak ve bu grupların 

gösterilerinde veya sergilerinde görev almak ve gösterilerin 

yurt dışında sunumunu sağlamak. 

100 

  

 

13 

Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) ve 

görsel sanatlarda yönetmen, sanat yönetmeni, eğitmen, 

koreograf veya performans sanatçısı olarak etkinlikte 

bulunmak, sanat grupları hazırlamak ve bu grupların 

gösterilerinde veya sergilerinde görev almak ve gösterilerin 

yurt içinde sunumunu sağlamak. 

65 

  

 
14 

Bireysel ses, görüntü yayımı yapmak (Kaset, Cd, Albüm, 

çıkarmak) 65 
  

 
15 

Karma ses, görüntü yayımı yapmak. (Kaset, Cd, Albüm 

çıkarmak) 35 
  

Toplam    

G EDİTÖR VE HAKEMLİKLER Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 
1 

A1 kategorisindeki dergilerde baş editör (editor in chief) / 

editör 150 
  

 
2 

A1 kategorisindeki dergilerde yardımcı editör 
50 

  

 
3 

A1 kategorisindeki dergilerde yayın kurulu üyeliği 

(editorial board) 20 
  

 

4 

A1 kategorisi dışındaki uluslararası endekslerce ve 

ULAKBİM tarafından taranan ulusal dergilerde baş editör 

(editor in chief) / editör 

50 

  

 

5 

A1 kategorisi dışındaki uluslararası endekslerce ve 

ULAKBİM tarafından taranan ulusal dergilerde yardımcı 

editör 

20 

  

 

6 

A1 kategorisi dışındaki uluslararası endekslerce ve 

ULAKBİM tarafından taranan ulusal dergilerde yayın 

kurulu üyeliği (editorial board) 

10 
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7 

Herhangi bir endekse girmeyen ulusal ve uluslararası 

hakemli dergilerde editör 15 
  

 
8 

Uluslararası yayınevleri tarafından basılan yabancı dilde 

yazılmış yayınevlerince basılan kitaplarda editörlük 75 
  

 
9 

Ulusal yayınevleri tarafından basılan bilimsel veya mesleki 

kitaplarda editörlük 50 
  

 
10 

A1 kategorisindeki dergilerde hakemlik yapmak 
10 

  

 
11 

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde hakemlik yapmak 
5 

  

  
12 

Sanat/Sergi katalog yazarlığı 
20 

  

 
13 

Uluslararası sanat etkinliklerinde jüri üyeliği yapmak 
20 

  

 
14 

Ulusal sanat etkinliklerinde jüri üyeliği yapmak 
10 

  

 *G10 ve G11 faaliyetlerden toplamda en fazla 100 puan beyan edilebilir. 

Toplam    

H BASILMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL RAPORLAR Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 
1 

Yurt dışında yayımlanmış bilimsel/sanatsal rapor 
50 

  

 
2 

Yurt içinde yayımlanmış bilimsel/sanatsal rapor 
30 

  

Toplam   

I PATENTLER Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 

1 

Türk Patent Enstitüsü, European Patent Office (EPO), 

United States Patent ve Trademark Office (USPTO) 

tarafından incelemeli olarak kabul edilen patent 

250 

  

 
2 

Türk Patent Enstitüsü tarafından incelemesiz olarak kabul 

edilen Patent 150 
  

 
3 

Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edilen faydalı 

model 100 
  

 
4 

Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edilen endüstriyel 

tasarım ve Prototip 80 
  

Toplam   

J ÖDÜLLER Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 
1 

TUBİTAK ve TÜBA bilim ödülü 
300 

  

 
2 

TUBİTAK ve TÜBA teşvik ödülü (Bilimsel yayın teşvik 

ödülleri hariç) 150 
  

 
 

Geçerli yasa,  yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili 

kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, 

Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, 

mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari 
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3 

tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel 

alanındaki diğer yarışmalarda derece (Mansiyon alanlar 

puanın yarısını alır) 

 

100 

 
4 

Uluslararası bilim, sanat veya tasarım ödülü 
100 

  

 
5 

Ulusal bilim, sanat veya tasarım ödülü 
50 

  

 

6 

Bilimsel/sanatsal araştırmalar için yurtdışı kurum ve 

kuruluşlardan alınan, 3 aydan uzun süreli burslar almış 

olmak. 

30 

  

 

7 

Bilimsel/sanatsal araştırmalar için yurtiçi kurum ve 

kuruluşlardan alınan, 3 aydan uzun süreli burslar almış 

olmak. 

20 

  

 
8 

Ulusal ve Uluslararası kongrelerde ilk üçe giren araştırma 

ve sunular 20 
  

Toplam 
  

K ATIFLAR Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 
1 

A1-A2 kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış ve 

adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda her bir atıf için 2 
  

 
2 

A3-A4 kapsamında taranan dergilerde yayımlanmış ve 

adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda her bir atıf için 1 
  

 

3 

K1 ve K2’de sayılanlar dışında diğer bilimsel ve 

sanatsal hakemli dergilerde yayımlanmış ve adayın 

yazar olarak yer almadığı yayınlarda adayın atıf aldığı 

her eser için. 

0.5 

  

 

4 

Adayın yazar olarak yer almadığı uluslararası 

yayınevlerince yabancı dilde basılan kitaplarda adayın atıf 

yapılan her eseri için. 

2 

  

 
5 

Adayın yazar olarak yer almadığı ulusal yayınevlerince 

basılan kitaplarda adayın atıf yapılan her eseri için. 1 
  

Toplam 
  

L TEZ YÖNETİMİ Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 
1 

Yönetiminde tamamlanan her Doktora/Sanatta Yeterlilik 

tezi için 30 
  

 
2 

Yönetiminde tamamlanan her Yüksek lisans tezi için 
15 

  

 

3 

Tamamlanmış Doktora veya Yüksek lisans tezlerinde 

yapılan eş danışmanlıklar için yukarıda belirtilen puanların 

yarısı 

 

  

Toplam   

M ÖĞRETİME KATKI Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 
1 

Lisansüstü düzeyde ders vermek (her ders için) 
5 

  

 
2 

Lisans ve ön lisans düzeyinde ders vermek (her ders için) 
5 
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*M1 ve M2 faaliyetlerinden her yıl için en fazla 4 ders ve son 3 yıl değerlendirmeye alınır. 

Toplam    

N PROJELER Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 

1 

Devam eden ve başarı ile tamamlanmış AB çerçeve 

programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş 

araştırmacı olmak  

250 

  

 

2 

TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 

desteklenen araştırma projesinde proje yürütücüsü olmak  

150 

  

 

3 

Diğer bakanlıklar, kalkınma ajansları ve resmî 

kurum projeleri, belediyelerce desteklenen projeler, 

ulusal mimari planlama, kentsel tasarım, peyzaj 

planlama ve tasarımı, endüstriyel tasarım 

projelerinde proje yürütücüsü olmak 

40 

  

 

4 

Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı 

tarafından desteklenen projede yürütücü olmak (Bireysel 

Proje) 

20 

  

 

5 

Uluslararası / ulusal kuruluşlarca / üniversitelerce 

desteklenen eğitim ve/veya sosyal içerikli projelerde 

yürütücü olmak 

15 

  

* Araştırmacılar ilgili puanın yarısını, danışmanlar ise dörtte birini alır. 

** N2-N5 kapsamındaki faaliyetlerin puanlanabilmesi için faaliyetlerin tamamlanmış olması şartı aranır. 

Toplam   

O YURT DIŞI TECRÜBE Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 
1 

Bilimsel ve sanatsal araştırmalar için yurtdışı kurum ve 

kuruluşlarda en az 3 ay çalışma yapmış olmak  30 
  

Toplam   

P İDARİ GÖREVLER VE KOMİSYON ÜYELİKLERİ Puanı 

Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

 

1 

Dekan, dekan yardımcılığı, enstitü, yüksekokul, merkez 

müdür ve müdür yardımcılığı, bölüm başkanlığı (her atama 

dönemi için, en az 1 yıl yürütmek kaydıyla) 

10 

  

 

2 

Bölüm başkan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, 

Rektörlük ve Dekanlıklar tarafından yapılan komisyon ve 

kurul görevlendirmeleri  

5 

  

Toplam    

 Toplam 

Faaliyet 

Sayısı 

Toplam 

Puanı 

TOPLAM PUANI    
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Tanımlar: 

1. Başlıca yazar: (i) adayın tek yazar olduğu makale, (ii) adayın ilk sırada yer aldığı 

makale, (iii) danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış 

makale (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir). 

2. SCI-E (A-Sınıfı) / (B-Sınıfı) dergiler, “Journal Citation Report (JCR) – Science 

Edition” dergi listesine göre tanımlanır.  

SCI-E (A-Sınıfı), SCI kapsamındaki dergiler ile “Journal Citation Report (JCR) – 

Science Edition” listesinde olup SCI’da yer almayan dergilerin, her konu 

başlığında (category) “5 yıllık etki faktörüne” (5-year impact factor) göre 

sıralanmasında üst %50 içinde kalan dergileri kapsar. Listedeki geri kalan 

dergiler ise SCI-E (B-Sınıfı) kategorisini oluşturur. SCI-E (A-Sınıfı) ve SCI-E 

(B-Sınıfı) dergi listeleri güncel SCI, SCI-E ve JCR etki faktörleri temel alınarak 

Rektörlükçe her yıl güncellenir ve ilan edilir. 

3. Yayınevi: Kitap ve kitap bölümlerinin değerlendirmesinde kitabin basıldığı 

tarihteki Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) doçentlik başvuru koşullarında 

belirtilen yayınevi tanımları geçerlidir.  

4. Yayınlanmış makale: Matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış tam metin 

araştırma makalesi.  

5. Uluslararası bilimsel toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim 

kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul 

edildiği toplantı.  

6. Ulusal bilimsel toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının 

bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek 

kabul edildiği toplantı.  

 


