
AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM 

ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

I. Amaç 

Bu yönergenin amacı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Fakülte, Yüksekokul, Meslek 

Yüksekokulu, Enstitü ve Rektörlüğe bağlı birimlerinde öğretim üyeliği kadrolarına başvuracak olan 

adayların bilimsel yetkinliğinin yeterliliğini değerlendirmektir. Bununla birlikte yönerge ile ilan edilen 

kadrolara yapılan başvurularda nesnelliği sağlamak, adayların kendilerini hazırlamalarını ve 

durumlarını değerlendirmelerini kolaylaştırmak, yükseltilme ve atanma sürecinde şeffaflığı sağlamak 

ve bilimsel çalışmaları teşvik etmek amaçlanmaktadır. 

 

II. Kapsam 

Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin hükümlerine ek olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeliği 

kadrolarına yükseltilme ve atanmalarında aranan asgari koşulları kapsar. 

 

III. Tanımlar ve Kısaltmalar: 

Bu Yönergenin uygulanmasında; 

a) AHCI: Sanat ve Beşeri Bilimler Endeksi’ni (Art and Humanities Index), 

b) Atıf: Bir eserden başka bir esere alıntı yapılmasını, 

c) BaĢlıca AraĢtırma Eseri: ÜAK’ın doçentliğe başvuruda ilgili bilim dalı için asgari yayın 

koşulunu karşılamada kabul ettiği yayın grubunda olmak ve doçentlikten sonra yayınlanmak 

koşuluyla; tek yazarlı makaleyi, yazarın ilk sırada yer aldığı makaleyi, tez danışmanlığını yaptığı 

lisansüstü öğrencilerle birlikte yazılmış makaleyi (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci 

danışmanda yer alabilir, ikinci danışman olmak koşuluyla üç yazarlı makaleler de kabul edilir). 

ç) BaĢlıca Yazar: Tek yazarlı makalede yazarı, birden fazla yazarlı makalenin yazarlarından ilk 

sırada yer alan yazarı, 1. veya 2. danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış 

makalede yazarı (aynı makalede birden fazla öğrenci veya ikinci danışman da yer alabilir),  

d) Bildiri: Hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel konferans, sempozyum veya kongrede 

sözlüyada poster olarak sunulan özet ya da tam metin olarak yayımlanan bildiriyi, 

e) Ödül: Başvuru sahibinin, kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu mesleki, bilimsel faaliyetler 

dolayısıyla almış olduğu ödülleri, 

f) Patent: Ulusal mevzuat kapsamında başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda Türk 

Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen patenti veya Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında 

yapılan ve uluslararası araştırma raporunun yazılı görüş kısmında veya uluslararası ön inceleme 

raporunda en az bir istemin patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş basamağı, sanayiye 

uygulanabilirlik) sağladığı ifade edilen uluslararası patent başvurusunu veya Avrupa Patent 

Sözleşmesi kapsamında başvurusu yapılan ve Avrupa Patent Ofisi tarafından verilen patenti, 

g) Proje: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, 

kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta 

doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her 



safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler 

bütününü, 

ğ) SCI: Bilim Atıf Endeksi’ni (ScienceCitation Index), 

h) SCI-Expanded: Genişletilmiş-Bilim Atıf Endeksi’ni (ScienceCitation Index- Expanded), 

ı) SSCI: Sosyal Bilimler Atıf Endeksi’ni (SocialSciencesCitation Index), 

i) TanınmıĢ Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları 

Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait 

en az 20 kitap yayımlamış yayınevini, 

j) Ulusal Hakemli Dergi: Yılda en az iki kez yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılı 

veya online yayınlanmış dergiyi, 

k) Ulusal Kurum: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki 

üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 10 

kitap yayımlamış kurumu, 

l) Uluslararası Alan Endeksi: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu tarafından 

kabul edilen Uluslararası Alan Endekslerini, 

m) TanınmıĢ Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, 

yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı 

yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevini, 

o) Tasarım: Bir yapı, ürün veya nesnenin ilk çizim veya taslağını, 

ö) ULAKBĠM-TR DĠZĠN: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezini, 

p) YayımlanmıĢ Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün matbu veya 

elektronik ortamda yayımlanmış makaleyi, 

r) Yayın: Dergilerde yayınlanmış derlemeyi, makaleyi veya kısa makaleyi (editöre mektubu, 

yorumu, vaka takdimini, teknik notu, araştırma notunu, özet ve kitap kritiğini), kitap veya kitap 

bölümünü, editörlük ve editör kurulu üyeliğini ve ses ve/veya görüntü kaydını, 

ifade eder. 

 

     IV. BaĢvuru ve Ön Değerlendirme 

a) Kadro ilanı sonrasında, öğretim üyeliği kadrolarına başvuracak olan adaylar, 2547 sayılı Kanun 

ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kapsamında istenen bilgi ve 

belgeler ile akademik çalışmalarının yer aldığı dosyayı ilanda belirtilen ilgili birime sunar. Ayrıca 

başvuru sahibi, dosyasındaki yayınların ve etkinliklerin yer aldığı dijital kopyayı içeren jüri sayısı 

kadar taşınabilir belleği, başvuru dosyasına ilave eder. 

b) İlan edilen kadroya başvuran adayların dosyaları, Rektör tarafından belirlenecek Ön İnceleme ve 

Değerlendirme Komisyonunca ön incelemeye alınır. Bir rektör yardımcısının başkanlığında, 

ilandaki unvanlar da dikkate alınarak, en az üç öğretim üyesinden oluşan Ön İnceleme ve 

Değerlendirme Komisyonu, adayların dosyalarını bu yönergede atanma için şart koşulan asgari 

koşulları sağlayıp sağlamadığı yönünden inceler ve hazırlayacağı raporu Rektörlüğe sunar. Ön 

görülen asgari koşulları sağlayan adayın ilan edilen kadrolara başvurusu kabul edilir. Asgari 

koşullar açısından dosyası reddedilen adaylar, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 

komisyona sunulmak üzere itirazlarını Rektörlüğe yaparlar. Komisyon yapılan itirazı üç gün 

içerisinde karara bağlar. Kabul edilen başvuru için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddesine göre süreç başlamış olur. 



c) Puanlamaya dayalı ön değerlendirmenin gerektirdiği koşulların sağlanmış olması, akademik 

atamalarda adaylar için bir hak oluşturmaz. 

 

Ġkinci Bölüm 

 

V. Dr. Öğretim Üyeliği için baĢvuru ve değerlendirme koĢulları 

Doktor Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atanma işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 

göre hazırlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Doktor Öğretim 

Üyeliğine yükseltilme ve atanma ile ilgili maddelerinde tanımlanan koşullara göre yapılır.  

 

1. BaĢvuru koĢulları: 

a) Dr. Öğretim Üyeliğine başvuran adaylar için, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel 

şartlara sahip olmak, 

b) Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmek için doktora veya tıpta, diş hekimliğinde ve 

eczacılıkta uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak, 

c) İlk kez atamada en az 150 puan almış olmak 

ç) Yeniden atamalarda ise yeniden atanma öncesindeki iki yıl için en az 150 puan almak, 

d) Atanma için istenen toplam puanın Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarında 80puanını Ek-1 

A-E maddelerinden almış olmak. 

e) Doktor öğretim üyesinin ilk atanmasından başlamak üzere, topladığı puanlar herhangi bir atama 

dönemi sonunda en az 600 puan ise veya doçentlik sınavına başvuru için gerekli asgari koşullar 

sağlanmış ise, dosya istenmez. 

f) Öğretim üyesi sayısı üçten az olan anabilim dalına, bilim dalına veya programa atanacak 

adaylarda, 1/c ve dbendindeki koşulların %50’si aranır. 

g) Süresi sona eren Doktor Öğretim Üyesi, son atanma döneminde gerçekleştirdiği bilimsel 

çalışmaların yer aldığı güncel özgeçmişi ile birlikte görev süresinin sona ereceği tarihten 2 (iki) ay 

önce bağlı olduğu akademik birime yeniden atanma için dilekçe ile başvurur, 

 

2. Değerlendirme koĢulları: 

 

a) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesine uygun olarak hazırlanmış dosyaların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre oluşturulan jüri tarafından incelenmiş ve jüri üyelerinin 

çoğunluğunun olumlu görüş belirtmiş olması gerekir.  

b) Atama önerisi yapmaya yetkili birimin yönetim kurulu, jüri raporlarına göre, adayın atanmasını 

ya da atanmamasını önerir. 

c) Yeniden atanmalarda süresi uzatılacak adaylar için birim yönetimi, yeniden atanmanın 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi’ne uygunluğuna ilişkin ilgili bölüm /anabilim  dalı başkanlığının görüşünü alarak birim 

yönetim kuruluna sunar. Birim yöneticisi, yönetim kurulunun kararını dikkate alarak yeniden 

atanma ya da atanmama önerisini rektörlüğe teklif eder. Yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine 

rektör tarafından yeniden atama yapılabilir. 



ç) Yeniden atanmalarda kriterleri sağlayamayan öğretim üyeleri için öğretim üyeliği süresince bir 

kez 1 yıllık ek süre verilebilir. Verilen ek süre sonunda yeterli puanı sağlayamayanların durumu, 

birim yönetim kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır. Ancak, 

önlisans, lisans veya lisansüstü eğitiminde programın devamlılığının sağlanmasında zorunluluk 

gerektiren durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu Teklifi ile rektör tarafından en fazla 3 yıla kadar 

1’er yıl süre ile yeniden atama yapılabilir.  

d) Doktor Öğretim Üyeliği kadrosuna ilk atanma işlemleri tamamlanan ve koşulları sağladığı 

kararlaştırılan adaylar, rektör tarafından, 2547 sayılı kanunun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğine göre Doktor Öğretim Üyesi olarak 2 yıllığına atanırlar. 

VI. Doçentlik için baĢvuru ve değerlendirme koĢulları; 

Doçentliğe yükseltilme ve atanma işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre hazırlanan 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin doçentliğe yükseltilme ve atanma ile 

ilgili maddelerinde tanımlanan koşullara göre yapılır.  

 

1. BaĢvuru koĢulları: 

a) Doçent kadrolarına atanabilmek için, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Doçentlik 

Yönetmeliği hükümleri uyarınca doçentlik unvanını almış bulunmakveya yurt dışında alınan 

doçentlik unvanının, 2547 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul 

tarafından Türkiye’de geçerli sayılmış olması gereklidir. 

b) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak, 

c) “Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda 

Aranacak Asgari Koşullarına” göre doçentlik kadrosuna başvurabilmek için en az 800 puan almış 

olmak 

ç) Atanma için istenen toplam puanın Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarında en az 400 puanını, Sosyal 

ve Beşeri Bilimler alanlarında en az 300 puanını, Ek-1 A-E maddelerinden almış olmak. 

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci alımı için belirlenen 

öğretim üyesi sayısında asgari şartları sağlamayan bölüm, anabilim dalı, bilim dalı veya programa 

atanacak adaylarda, başvuru koşullarının %50’si aranır. 

 

2. Değerlendirme koĢulları: 

 

a) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesine uygun olarak hazırlanmış dosyaların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre oluşturulacak jüri tarafından incelenmiş ve jüri üyelerinin 

çoğunluğunun olumlu görüş belirtmiş olması gerekir.  

 

b) Üniversite yönetim kurulu, jüri raporlarına göre, adayın atanmasını ya da atanmamasını önerir. 



c) Doçentlik kadrosuna yükseltilme ve atanma işlemleri tamamlanan ve koşulları sağladığı 

kararlaştırılan adaylar, rektör tarafından, 2547 sayılı kanunun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’ne göre Doçent olarak atanırlar. 

 

VII. Profesörlük için baĢvuru ve değerlendirme koĢulları 

Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre 

hazırlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin profesörlüğe yükseltilme ve 

atanma ile ilgili maddelerinde tanımlanan koşullara göre yapılır. 

 

1. BaĢvuru koĢulları: 

 

a) 2547 sayılı Kanun’un 27. maddesi gereğince doçentlik sınavını başarmış sayılarak yabancı 

ülkelerde aldığı unvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin 12. Maddenin 2. fıkrasındaki şartları yerine getirmiş olanların (bunların 

doçentlikteki hizmet süreleri, unvanı yabancı ülkede aldıkları tarihten başlar), 2547 sayılı 

Kanun’un 28. maddesi gereğince profesörlüklerinin Türkiye’de geçerli sayılmasının 

Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilmiş olması, 

b) Profesörlük kadrosuna atanmak için, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartlara sahip 

olmak, 

c) Doçent unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili 

bilim alanında çalışmış olmak, 

ç) Atanma için doçent unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal 

eserler vermiş olmak (yayınlardan birinin, başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak 

belirtilmesi gerekir), 

d) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesine göre profesör kadrosuna başvurabilmek için doçentlik sonrasında en az 800 puan 

almış olmak, 

e) Atanma için ÜAK doçentlik alanlarından Fen Bilimleri ve Matematik, Sağlık Bilimleri, temel 

alanlarında Ek 1’deki tablonun A.1. ve/veya A.2. maddelerinden doçentlik sonrası başlıca yazar 

olduğuve adayın lisansüstü tezlerinden üretilmemiş en az 1 makalesi yayımlanmış olmak; 

f) Atanma için ULAKBİM-TR DİZİN tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde ya da VII-1/e 

maddesindeki kriterlere ilave olarak Ek 1’deki tablonun A.1. ve/veya A.2. maddelerinden doçentlik 

sonrası yayımlanmış ve adayın lisansüstü tezlerinden üretilmemiş başlıca yazar olduğu en az 1 

makalesi olmak, 

g) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler ve Hukuk temel alanlarında, Ek 1’deki tablonun A.1., A.2. veya 

A.3. maddelerinden doçentlik sonrası yayımlanmış ve adayın lisansüstü tezlerinden üretilmemiş 

başlıca yazar olduğu en az 2 makalesi olmak,  

h) Atanma için istenen toplam puanın ÜAK doçentlik alanlarından Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, 

Matematik, Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Spor Bilimleri, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler ve 

Hukuk temel alanlarında 400 puanını Ek 1’deki tablonun A1-3. maddelerinden doçentlik sonrası 

almış olmak,  

ı) Yükseköğretim Kurulu tarafından ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci alımı için belirlenen 

öğretim üyesi sayısında asgari şartları sağlamayan bölüm, anabilim dalı, bilim dalı veya programa 

atanacak adaylarda, başvuru koşullarının %50’si aranır. 



i) 2547 sayılı Kanun’un 27. maddesi gereğince doçentlik sınavını başarmış sayılarak yabancı 

ülkelerde aldığı unvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin 12. Maddenin 2. fıkrasındaki şartları yerine getirmiş olanların (bunların 

doçentlikteki hizmet süreleri, unvanı yabancı ülkede aldıkları tarihten başlar), 2547 sayılı 

Kanun’un 28. maddesi gereğince profesörlüklerinin Türkiye’de geçerli sayılmasının 

Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilmiş olması, 

 

2. Değerlendirme koĢulları: 

a) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesine uygun olarak hazırlanmış dosyaların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre oluşturulacak jüri tarafından incelenmiş ve jüri üyelerinin 

çoğunluğunun olumlu görüş belirtmiş olması gerekir.  

b) Üniversite yönetim kurulu, jüri raporlarına göre adayın atanmasını ya da atanmamasını önerir. 

c) Profesörlük kadrosuna yükseltilme ve atanma işlemleri tamamlanan ve koşulları sağladığı 

kararlaştırılan adaylar, rektör tarafından 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre profesör olarak atanırlar.  

 

VIII. Yayın,tasarım, patent ve diğer bilimsel etkinliklere katkıda bulunan kişilerin birden fazla 

olduğu durumlarda Tablo 1’de verilen oranlara göre puantaj hesaplaması esas alınır.  

 

 

      Tablo 1.  Birden fazla katılımcının katkıda bulunduğu etkinlikler için puanlama tablosu 
 

Eserdeki Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Yüzdesi)  
Yazar 
Sayısı 1. 

isim 
2. 
isim 

3. 
isim 

4. 
isim 

5. 
isim 

6. 
isim 

7. 
isim 

8. 
isim 

9. 
isim 

10. 
isim 

11. 
isim 

   

 % % % % % % % % % % %    
1 isimli 100              
2 isimli 100 90             
3 isimli 90 80 70            
4 isimli 85 75 65 55           
5 isimli 80 70 60 50 40          
6 isimli 80 70 60 50 40 30         
7 isimli 80 70 60 50 40 30 25        
8 isimli 70 60 50 40 30 25 25 25       
9 isimli 70 60 50 40 30 25 25 25 25      
10 isimli 70 60 50 40  30 25 25 25 25 25     
11 isimli 60 50 40 30 30 25 25 25 25 25 25    
11 ve üzeri Onbir isimli ile aynı şekilde 

 

 

 

 

 

Üçüncü Bölüm 

IX. Yürürlük 



Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi, 

Senato tarafından kabul edildikten sonra YÖK Genel Kurulu’nun onayladığı tarih itibariyle yürürlüğe 

girer. 

X. Yürütme 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi, 

Rektör tarafından yürütülür. 

Kriterin Kabul Edildiği Üniversite Senato Kurulu’nun 

Tarihi Sayısı 

………. 2018/….. 

 

EK 1 

I- YAYINLARIN DEĞERLENMESĠ 

 

Genel Ġlkeler: 

a) Uluslararası eserlerin yayınlanmış veya DOI numarası alınmış olması, ulusal eserlerin ise 

yayınlamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir. 

b) Bilimsel toplantı vb. etkinlikler için sertifika ya da katılım belgesi olması gerekir. 

c) Yayın, tasarım, patent ve diğer bilimsel etkinliklere katkıda bulunan kişilerin birden fazla 

olduğu durumlarda Tablo 1’de tanımlanan tablodaki oranlara göre puantaj hesaplaması esas 

alınır. 

 

A- MAKALELER 

A.1 ScienceCitation Index (SCI), SocialScienceCitation Index (SSCI), 

ArtsandHumanitiesCitation Index (AHCI) tarafından taranan dergilerde yayımlanan 

teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden 

yayınlar dışındaki makaleler 

180 

A.2 SCI-Expanded tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, 

tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 

150 

A.3 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan 

dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup tartışma, örnek olay/olgu sunumu 

ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 

120 

A.4 ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, 

tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
100 

A.5 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek 

olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 

80 

A.6 Diğer bilimsel, sanatsal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, 

örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler ya da görsel, 

işitsel veya görsel işitsel üretimler 

60 

A.7 1, 2, 3 ve 4. maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, 

örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar adı geçen maddelerde belirtilen puanların 

yarısı 

 

B- BĠLDĠRĠLER 



B.1 Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda 

sözlü veya poster olarak sunulan ve programda yer alan 

a) Tam metin olarak yayımlanan bildiri 90 

b) Özet metin olarak yayımlanan bildiri 60 

c) Etkinlik kitapçığında yayınlanmamış poster, sözlü sunum ile gösterim 30 

B.2 Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü 

veya poster olarak sunulan ve programda yer alan 

a) Tam metin olarak yayımlanan bildiri 60 

b) Özet metin olarak yayımlanan bildiri 40 

c) Etkinlik kitapçığında yayınlanmamış poster, sözlü sunum ile gösterim 20 

C- KĠTAPLAR 

C.1 Alanında kitap yazarlığı  

a) İlgili alanda önde gelen tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından 

yayımlanan kitap 

300 

b) Tanınmış ulusal kurumlar ve yayınevleri ile diğer uluslararası yayınevleri 

tarafından yayımlanan kitap 

180 

c) Ders kitabı olarak yayımlanan kitaplar için a veya b bentlerinde belirlenen puanların 

yarısı 

C.2 Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı (aynı kitapta en çok 2 bölüm 

değerlendirilir) 

 

 a) İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan 

kitapta bölüm 

150 

b) Tanınmış ulusal kurumlar ve yayınevleri ile diğer uluslararası yayınevleri 

tarafından yayımlanan kitapta bölüm 

90 

c) Ders kitabı olarak yayımlanan kitaplar için a veya b bentlerinde belirlenen puanların 

yarısı 

 

D- PATENT /TESCĠL EDĠLMĠġ BULUġ/ FAYDALI MODEL  

D.1 Rüçhanlı, incelemeli patent 300 

D.2 Rüçhansız, incelemeli patent 250 

D.3 İncelemesiz, uygulamalı patent 200 

D.4 İncelemeli, uygulamasız patent 120 

D.5 Faydalı model 150 

D.6 Endüstriyel tasarım tescili 100 

D.7 Çeşit/ırk tescili 100 

D.8 Alanında orijinal bilgisayar programı yazarlığı  100 

 

E- ÇEVĠRĠLER 

E.1 Alanında kitap çevirisi 50 

E.2 Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi 20 

 

F- EDĠTÖRLER VE HAKEMLĠKLER 

F.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük her yıl 

için   

180 

F.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından 

taranan dergilerde editörlük, her yıl için 

150 



F.3 ULAKBİM tarafından taranan bilimsel, sanatsal veya mesleki hakemli dergilerde 

editörlük, her yıl için 

120 

F.4 Diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki hakemli dergilerde editörlük, her yıl için 90 

F.5 Yukarıdaki maddelerin kapsamı dışında kalan diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki 

dergilerde editörlük, her yıl için   

45 

F.6 Yukarıda belirtilen dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük; her yıl için, ilgili 

maddelerde belirtilen puanların yarısı 

F.7 Yukarıda belirtilen dergilerde hakemlik; her yıl en fazla 5 adet hakemlik için, ilgili maddelerde 

belirtilen puanların beşte biri 

F.8 Kitap editörlüğü 

 a) İlgili alanda uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü 150 

 b) Tanınmış ulusal kurumlar ve yayınevleri tarafından yayımlanan kitap 

editörlüğü 

90 

 

G- ATIFLAR 

G.1 Web of Science tarafından belirlenen h faktörü hx20 

G.2 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve 

adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, adayın atıf yapılan her eseri 

için(atıf sayısı ne olursa olsun). 

15 

G.3 SCI, SCI-Expanded, SSCI, VE AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan 

dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, 

adayın atıf yapılan her eseri için (atıf sayısı ne olursa olsun) 

9 

G.4 Hakemli dergilerde, tezlerde ve bilimsel kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak 

yer almadığı yayınlardan her birinde, atıf yapılan her eseri için (atıf sayısı ne olursa 

olsun) 

6 

G.5 Adayın yazar olarak yer almadığı diğer yayınlardan her birinde, adayın atıf yapılan her 

eseri için (atıf sayısı ne olursa olsun) 

3 

II- EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ 

 

H- EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ 

H.1 Son beş yılda verilmiş dersler; her yarıyılda verilen en fazla beş ders için 

Lisansüstü 5 

Lisans 4 

Ön Lisans 3 

 

I- TEZ YÖNETĠMĠ  

I.1 Danışmanlığında tamamlanmış her tez için 

a) Doktora veya uzmanlık 100 

b) Yüksek lisans 50 

c) İkinci danışmalık için yukarıda verilen puanların yarısı 

d) Devam etmekte olan tezlerde yukarıda verilen puanların %30’u 

 

Ġ - SONUÇLANDIRILMIġ ARAġTIRMA PROJELERĠ 

İ.1 Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 300 

İ.2 Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev almak   100 

İ.3 Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü   120 

İ.4 Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev almak 40 

İ.5 BAPK tarafından desteklenen proje yürütücülüğü 60 



İ.6 BAPK tarafından desteklenen projede görev almak 20 

 

J - DĠĞER BĠLĠMSEL VE TASARIMA YÖNELĠK ETKĠNLĠKLER 

J.1 Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay vb. bilimsel ve tasarıma yönelik 

etkinliklerde 

 

 a) Başkanlık yapmak    60 

 b) Görev almak 40 

J.2 Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay vb. bilimsel ve tasarıma yönelik etkinliklerde 

 a) Başkanlık yapmak   45 

 b) Görev almak 30 

J.3 Yurtdışı yayınlarda adayın kendi alanında bilimsel  çalışmaları hakkında yayın 

yapılmış olması 

15 

J.4 Yurtiçi yayınlarda adayın kendi alanında bilimselçalışmaları hakkında yayın yapılmış 

olması 

5 

J.5 Alanı ile ilgili bilimsel ve tasarıma yönelik araştırma ve çalışmalar için uluslararası 

burs almak     

15 

J.6 Alanı ile ilgili bilimsel ve tasarıma yönelik araştırma ve çalışmalar için ulusal burs 

almak 

10 

J.7 Alanı ile ilgili olarak 

 a) Bilimsel toplantı ve programlarda konuşmacı ya da panelist olarak görev 

yapmak 

20 

 b) Bilimsel toplantı ve programlara katılmak  5 

 c) Öğretim niteliklerinin geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim programına 

katılmak 

5 

 

K- ÖDÜLLER (Yayın teĢvikleri hariç) 

K.1 Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül almak 150 

K.2 Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak   100 

 

L -ĠDARĠ GÖREV VE FAALĠYETLER (En fazla 100 puan alınabilir) 

 

L.1 Rektörlük yapmak/vekâlet etmek veya rektör yardımcılığı yapmak (her yıl için) 20 

L.2 Dekanlık veya enstitü müdürlüğü yapmak /vekâlet etmek (her yıl için) 15 

L.3 Yüksekokulda müdürlük, başhekimlik yapmak veya vekâlet etmek (her yıl için) 12 

L.4 Dekan yardımcılığı veya müdür yardımcılığı veya başhekim yardımcılığı yapmak veya 

bölüm başkanlığı yapmak/vekâlet etmek (her yıl için) 
10 

L.5 Erasmus, Farabi veya Mevlana programlarında koordinatörlük/kalite koordinatörlüğü 

veya koordinatör yardımcılığı yapmak / vekâlet etmek (her yıl için) 
5 

L.6 Eğitim koordinatörlüğü veya yardımcılığı 5 



L.7 Rektörlüğe bağlı birim/ araştırma merkezi müdürlüğü ve müdür yardımcılığı yapmak 

/vekâlet etmek (her yıl için) 
5 

L.8 Üniversite yönetim kurulu/fakülte yönetim kurulu üyesi veya fakülte kurulu/senato 

seçilmiş üyesi olmak (her yıl için) 
5 

L.9 Rektörlük veya üst kuruluşlar tarafından görevlendirilen soruşturma ve incelemelerde 

görev almış olmak (her bir görev için) 
5 

L.10 Anabilim dalı başkanlığı ve bölüm başkan yardımcılığı yapmak (her yıl için) 5 

L.11 Uluslararası akademik veya mesleki kuruluş yönetim kurulu başkanlığı yapmak 30 

L.12 Uluslararası akademik veya mesleki kuruluş yönetim kurulu üyeliği olmak 15 

L.13 Uluslararası akademik veya mesleki kuruluş üyeliği olmak (her yıl için) 10 

L.14 Ulusal akademik veya mesleki kuruluş üyeliği olmak (her yıl için) 5 

 

 

KARAR 2019/06 

Üniversitemiz Uluslararası Alan İndekslerinin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği 

ile karar verildi. 

 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Alan Ġndeksleri 

 

1- Academic Journals Database  

2- Academic Keys 

3- Academic Resource Indexing (ResearchBib) 

4- ACAR Index 

5- AGRICOLA 

6- American Humanities Index = Humanities International Complete 

7- Annual Reviews 

8- Anthropological Index 

9- Art and Humanities Index 

10- Australian Education Index (AEI) 

11- Bentham Science 

12- BiosisPreviews, 

13- Biotechnology Research Abstracts 

14- Biotechnology Source 

15- BMJ Clinical Evidence 

16- BMJ Journals 

17- British Education Index 

18- British Humanities Index (BHI) 

19- British Nursing Index 

http://journaldatabase.info/journal/issn2164-3024
http://sciences.academickeys.com/jour_main.php
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://arjournals.annualreviews.org/
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://www.eurekaselect.com/bypublication
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=https://bestpractice.bmj.com/evidence
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://journals.bmj.com/


20- CAB Abstracts 

21- CABI 

22- Cambridge Scientific Abstracts 

23- CAS/Chemical Abstracts 

24- Chemistry Citation Index 

25- CINAHL 

26- Cite Seer 

27- ClinicalKey 

28- China Knowledege Resource Integrated Database (CNKI) 

29- CommunityHealth 

30- CompuMath Citation Index 

31- Conference Proceedings Citation Index Science (CPCI-S) 

32- Contemporary Women'sIssues 

33- Contents Pages in Education 

34- Cosmos Impact Factor 

35- Crossref 

36- Current Contents – Clinical Medicine.     

37- Current Contents - Life Sciences 

38- Current Contents/Agriculture, Biology&Environmental Sciences 

39- Current Contents: Social and Behavioral Sciences 

40- Current Index to Journals in Education (CIJE) 

41- Current Index to Statistics 

42- Dentistryand Oral Sciences Source 

43- Design and Applied Arts Index (DAAI) 

44- Dental Index (DI) 

45- Directory of Research Journals Indexing (DRJI) 

46- Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

47- EBSCOhost – Academic Search Complete 

48- EBSCOhost - Dynamed 

49- EBSCOhost - MEDLINE 

50- EBSCOhost – Newswires 

51- ECONLIT 

52- ECS (Electrochemical Society) Digital Library 

53- Education Abstracts 

54- Educationindex 

55- Educational Research Abstracts Online (ERA) 

56- Educational Resources Information Center (ERIC) 

57- EMBASE 

58- ERIH PLUS 

59- Emerging Sources Citation Index (ESCI) 

60- Eurasian Scientific Journal Index 

61- Europe PMC 

62- Expanded Academic ASAP 

63- Expanded Academic Index 

64- Food Sciences and Technology Abstracts 

65- Gender Watch 

66- Global health 

67- Health and Wellness Resource Center 

68- Health Safety and Science Abstracts 

69- Historical Abstracts 

70- Humanities Index 

71- Indian Citation Index (ICI) 

72- Index Copernicus 

73- Index Medicus 

74- Index to Legal Periodicals & Books 

http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=https://www.clinicalkey.com/
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://ecsdl.org/


75- Index Veterinarius (Online) 

76- Information Science Abstracts (ISA) 

77- Information Science and Technology Abstracts (ISTA) 

78- International Abstracts of Human Resources 

79- International Citation Index 

80- International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 

81- International Development Abstracts 

82- International Innovative Journal Impact Factor 

83- ISI (International Scientific Indexing) 

84- Journal Citation Reports 

85- Journal Index 

86- JSTOR 

87- Karger 

88- Left Index 

89- LISA (Library Information Science Abstracts) 

90- Mary Ann Liebert 

91- Materials Science Citation Index 

92- Math Scinet 

93- Multicultural Education Abstracts 

94- National Library of Medicine 

95- Nature Publishing Group 

96- National ScienceandTechnology Library (NSTL) 

97- Nutrition&FoodScience 

98- Nutrition Abstracts & Reviews 

99- Open Academic Journal Index (OAJI) 

100- Open Science Directory 

101- Open-J-Gate 

102- Ottomanist’s Domain 

103- OvidSP - MEDLINE 

104- PAIS Bulletin 

105- Periodicals Contents Index 

106- Philosopher’s Index 

107- Physical Education Index 

108- ProQuest 

109- Psych-INFO 

110- Pubmed 

111- PubMed Central (PMC) 

112- Research Higher Education Abstracts 

113- Royal Society of Chemistry (RSC) 

114- Russian Academy of Sciences Bibliographies (RASB) 

115- SCImago Journal& Country Rank 

116- Science Magazine 

117- Scientific Indexing Services 

118- SciLit 

119- Scopus 

120- SHERPA/RoMEO 

121- Sobiad Atıf Dizini 

122- SocIndex With Full Text 

123- Social Sciences Citation Index (Clarivate Analytics) 

124- Social Services Abstracts 

125- Sociology of Education Abstracts 

126- Springer Link 

127- Standard Periodical Directory (Mediafinder) 

128- Studies on Women and Gender Abstracts 

129- Thieme E-Journals 

http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://www.jstor.org/
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=https://www.karger.com/Journal
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://www.liebertpub.com/bytype/journals-print-online/714/
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://www.nature.com/siteindex/
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=pmez
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://pubs.rsc.org/
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://www.scimagojr.com/
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://www.sciencemag.org/
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://www.springerlink.com/
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=https://www.thieme-connect.de/products/all/home.html


130- Türkiye Atıf Dizini 

131- Udledge 

132- Ulrich's Database  

133- UpToDate 

134- Violence& Abuse Abstracts 

135- Web of Knowledge - Conference Proceeding Citation Index 

136- Web of Knowledge - Web of Science (WoS) 

137- Wiley Online Library 

138- Wilson Omnifile 

139- Wilson Social Sciences Full Text 

140- Women’s Studies International 

141- World Cat 

142- WRLC Catalog 

143- Zeitschriftendatenbank (ZDB)  

144- Zoologicalrecord 

 

http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://www.uptodate.com/online
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://isiknowledge.com/
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://isiknowledge.com/
http://ezp.ulakbim.gov.tr/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com/
http://catalog.wrlc.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=13777215
http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/SET=53/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8&SRT=YOP&TRM=2164-3024

