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01 Haziran 2022 ÇARŞAMBA  Sayı:2022/4/2
YÖNERGE 

 
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ  
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen 

doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına atamada aranan asgari şartların yanında münhasıran bilimsel kaliteyi 
artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir 
nitelikte ek şartlar düzenlemek suretiyle adaylar hakkında gerçekçi, tarafsız ve adil değerlendirmeler yaparak ihtiyaç duyulan 
akademik kadronun oluşmasını ve gelişmesini sağlamaktır. 
 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen doktor öğretim 

üyesi, doçent ve profesör kadrolarına atamada aranan asgari şartların yanında, Yükseköğretim Kurulu’nun onayını almak 
suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde 
bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek şartları düzenler. 
 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu yönergenin dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 24 ve 26 ncı maddeleri ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’dir. 
 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen; 
a) Başlıca araştırma eseri: İlgili alanda adayın ilk yazar ya da sorumlu yazar olduğu eserler ile yönetmiş olduğu bir 

lisansüstü tezden veya yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir çalışmadan üretilmiş, adayın mesleki birikiminin ürünü olan özgün 
yayını, 

b) Danışman: Lisansüstü tezlerde yürütülen asıl/birinci/eş/ikinci danışmanlıkları, 
c) Ek şartlar: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen doktor öğretim üyesi, doçent 

ve profesör kadrolarına atamada aranan asgari şartların yanında, Yükseköğretim Kurulu’nun onayını almak suretiyle, münhasıran 
bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif 
ve denetlenebilir nitelikte belirlenen şartları, 

ç) Ön Değerlendirme Komisyonu: Öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayların bu yönergede belirlenen ek şartları 
ve/veya ilanda belirtilen özel şartları sağlayıp sağlayamadıklarını değerlendiren komisyonu, 

d) Özel şartlar: Bilimsel çalışma alanlarına göre belirlenen ve ilan metninde belirtilen şartları, 
e) Ulusal yayınevi: En az dört 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, 
f) Uluslararası yayınevi: En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar 

Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde 
kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevini, 

g) Yabancı Dil Puanı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan alınan puanı, 

h) Yayın: Araştırma makalesi, derleme, teknik not, tartışma, vaka takdimi, editöre mektup, kitap incelemesi gibi 
çalışmaları, 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Başvuru, Ön Değerlendirme ve Ek Şartlar 

 
Başvuru ve ön değerlendirme 

MADDE 5 – (1) İlan edilen öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen şartları yerine getirmenin yanı sıra bu 
yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen ek şartları ve ilan metninde belirtilen özel şartları da yerine getirmek zorundadırlar. 

(2) Doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına başvuran adaylar ile görev süresi sona eren ve yeniden 
atanmak için kadroya başvuran adayların ek şartları ve/veya ilan metninde belirtilen özel şartları sağlayıp sağlamadıkları ön 
değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. 

(3) Ön değerlendirme komisyonu, doktor öğretim üyesi kadroları için dekan/müdür, doçent ve profesör kadroları 
için ise rektör tarafından oluşturulur. Komisyon en geç yedi (7) gün içerisinde hazırladığı raporu ilgili birime sunar. 

(4) Değerlendirme sonucunda yönergede belirlenen ek şartları ve/veya ilanda belirtilen özel şartları sağlayamayan 
adayların başvuruları geçersiz sayılır. 
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Ek şartlar 

MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen doktor öğretim üyesi, doçent 
ve profesör kadrolarına atamada aranan asgari şartların yanında münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, 
bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikteki aşağıda belirlenen ek 
şartları sağlaması gerekir. 

a) Doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılan başvurularda (doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili 
olduğu kadrolara yapılan başvurular ve yabancı dilde öğretim verme şartı aranan kadrolara yapılan başvurular hariç) Doçentlik 
Yönetmeliği’nde belirlenen yabancı dil puan şartı aranır. 

b) Doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olduğu doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılan başvurular 
ile yabancı dilde öğretim verme şartı aranan bölüm/programlardaki kadrolara yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirlenen yabancı dil 
puan şartı aranır. 

c) Doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olduğu doçent ve profesör kadrolarına yapılan başvurularda 
gerekli olan başka bir yabancı dil için Doçentlik Yönetmeliği’nde belirlenen yabancı dil puan şartı aranır. 

ç) Profesörlük kadrolarına yapılan başvurularda adayın sunacağı başlıca araştırma eserinin doçentlik sonrasında 
yapılmış olması şartı aranır. 

d) Doktor öğretim üyesi kadrosuna yeniden atanma için yapılacak başvurularda adayın, son atanma dönemi içinde 
(atanma süresinden bağımsız olarak) yönergede belirlenen asgari şartları sağlaması şartı aranır. 

e) Yeniden atanma sürecindeki doçent unvanını almış olan doktor öğretim üyelerinin başvurularında sadece 
doçentlik belgelerini sunmaları yeterlidir. Adayın bu yönergede belirtilen ek şartları sağladığına dair ayrıca bir dosya sunması 
şartı aranmaz. 

f) Yeniden veya ilk atanma için yapılan başvurularda adayın ilgili bilim alanına yönelik olarak tablo 1’de belirtilen 
ek şartları (sayı ve puan açısından) sağlaması şartı aranır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 7 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim 

Kurulu ve Senato kararları uygulanır. 
 
Yürürlük 
MADDE 8 – (1) Bu Yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 11/03/2022 tarihli ve 2022-04/02 nolu kararı 

ile 01/06/2022 tarihli Yükseköğretim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girer. 
(2) 14/09/2018 tarih ve SEN-2018/11/10 nolu kararı ile yürürlüğe giren Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
(3) Doktor öğretim üyesi kadrosuna yeniden atanmalarda 01/01/2025 tarihine kadar 2’nci fıkrada belirtilen 

yönergenin uygulanmasına devam edilir. 
 
Yürütme 
MADDE 9 – (1) Bu yönerge hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Tablo 1. Bilim alanına yönelik olarak belirtilen asgari ek şartlar 
Tablo 1a: Fen Bilimleri, Mühendislik, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri 

Adet/puan Faaliyet Türü 
Doktor Öğretim Üyesi  

Doçent Profesör 
İlk Atanma Yeniden Atanma 

Adet A.1-A.6 2
a
 2

b
 6

c
 10

d
 

Puan 

A veya B - - 250 500 

D - 25 50
e
 100

e
 

Toplam 125 - 500 1000 
a) A.1-A.4 
b) A.1-A.6 (En az bir adedi A.1-A.4) 

c) Dört adedi A.1-A.4 
d) Yedi adedi A.1-A.4 ve bu yedi adedin üçü doçentlik unvanı sonrası 
e) D.1-D.6 projelerinde (tamamlanmış veya devam eden) yürütücü veya araştırmacı olmak 

 

Tablo 1b: Matematik ve İstatistik 

Adet/puan Faaliyet Türü 
Doktor Öğretim Üyesi 

Doçent Profesör 
İlk Atanma Yeniden Atanma 

Adet A.1-A.6 2
a
 1

b
 5

c
 8

d
 

Puan 
A veya B - - 250 450 
Toplam 125 - 500 1000 

a) Bir adedi A.1-A.4 
b) A.1-A.5 

c) İki adedi A.1-A.4 
d) Üç adedi A.1-A.4 ve bu üç adedin ikisi doçentlik unvanı sonrası 

 

Tablo 1c: Mimarlık, Planlama ve Tasarım 

Adet/puan Faaliyet Türü 
Doktor Öğretim Üyesi  

Doçent Profesör 
İlk Atanma Yeniden Atanma 

Adet A veya B veya I 2
a
 1

a
 5

b
 8

c
 

Puan 
A veya B - - 200 500 
D veya E - 25 30 80 
Toplam 125 - 500 1000 

a) A.1-A.6 
b) Bir adedi A.1- A.4 
c)

 İki adedi A.1-A.4 ve bu iki adedin ikisi de doçentlik unvanı sonrası 
 

Tablo 1d: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler 

Adet/puan Faaliyet Türü 
Doktor Öğretim Üyesi 

Doçent Profesör 
İlk Atanma Yeniden Atanma 

Adet A veya B 2
a
 1

a
 5

b
 8

c
 

Puan 
A veya B - - 250 450 
Toplam 125 - 500 1000 

a) A.1-A.6 
b) Üç adedi A.1-A.6 veya B.1-B.2 
c) Beş adedi A.1-A.6 veya B.1-B.2 ve bu beş adedin ikisi doçentlik unvanı sonrası 

 

Tablo 1e: Filoloji ve Eğitim Bilimleri 

Adet/puan Faaliyet Türü 
Doktor Öğretim Üyesi 

Doçent Profesör 
İlk Atanma Yeniden Atanma 

Adet A veya B 2
a
 1

a
 5

b
 8

c
 

Puan 
A veya B - - 250 450 
Toplam 125 - 500 1000 

a) Bir adedi A.1-A.6 veya B.1 veya B.3 
b) Üç adedi A.1-A.6 veya B.1-B.4 
c) Beş adedi A.1-A.6 veya B.1-B.4 ve bu beş adedin ikisi doçentlik unvanı sonrası 
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Tablo 2. Faaliyet Puanları 

A YAYIN Puan 

A.1   Q1 kategorisinde yer alan dergilerdeki yayınlar 100 
A.2 Q2 kategorisinde yer alan dergilerdeki yayınlar 80 
A.3 Q3 kategorisinde yer alan dergilerdeki yayınlar 75 
A.4 Q4 kategorisinde yer alan dergilerdeki yayınlar 70 
A.5 ESCI endekslerince taranan dergilerdeki yayınlar 60 

A.6 Ulakbim TR-Dizin veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diğer uluslararası 
alan endeksleri kapsamındaki hakemli dergilerdeki yayınlar 

50 

A.7 A.1- A.6 kategorisine girmeyen uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar 30 
A.8 Ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar 30 
A.9 Ulusal hakemsiz dergilerdeki yayınlar 10 
Not.1: Ortak çalışmalarda adayın alacağı puanın hesaplanmasında katkı oranları tablosu kullanılır 
Not.2: Eserin yayımlandığı tarihte ilgili derginin Q kategorisi, adayın kadroya başvurduğu tarihteki kategorisinden farklı 
ise; değerlendirmede Q değeri en yüksek kategori dikkate alınır. 

B KİTAP Puan 

B.1 
Ulusal/uluslararası yayınevleri tarafından yabancı dilde yayımlanan bilimsel, mesleki ve 
ders kitapları (ISBN/ISSN kayıtlı) 

150 

B.2 
Ulusal/uluslararası yayınevleri tarafından Türkçe yayımlanan bilimsel, mesleki ve ders 
kitapları (ISBN/ISSN kayıtlı) 

100 

B.3 B.1 türü bir kitabın bölüm yazarlığı/kitap editörlüğü 50 
B.4 B.2 türü bir kitabın bölüm yazarlığı/kitap editörlüğü 30 
B.5 B.1 türü bir kitabın yayımlanmış çevirisi 80 
B.6 B.1 türü bir kitabın yayımlanmış bölüm çevirisi 25 
B.7 Üniversite veya fakülte yayın kurulundan geçmiş kitap düzeninde basılmış ders notu 20 
B.8 Laboratuvar kılavuzu/deney föyü (En fazla 2) 10 
Not: Ortak çalışmalarda adayın alacağı puanın hesaplanmasında katkı oranları tablosu kullanılır 

C 
BİLDİRİ  
(Azami 200 puan alınabilir) 

Puan 

C.1 Uluslararası hakemli bir etkinlikte davetli konuşmacı 30 

C.2 Uluslararası hakemli bir etkinlikte sunulan ve tam metni yayımlanan bildiri  25 

C.3 Uluslararası hakemli bir etkinlikte sunulan ve özet metni yayımlanan bildiri 15 

C.4 Ulusal hakemli bir etkinlikte davetli konuşmacı 20 

C.5 Ulusal hakemli bir etkinlikte sunulan ve tam metni yayımlanan bildiri  15 

C.6 Ulusal hakemli bir etkinlikte sunulan ve özet metni yayımlanan bildiri 10 

Not: Ortak çalışmalarda adayın alacağı puanın hesaplanmasında katkı oranları tablosu kullanılır 

D PROJE Puan 

D.1 

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerde 

a) Yürütücü/koordinatör 150 
b) Araştırmacı 100 
c) Danışman 75 
d) Bursiyer 30 
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D.2 

TÜBİTAK-ARDEB/TEYDEB, TÜBA, Strateji Bütçe Başk., Savunma Sanayi Başk.,  
SAN-TEZ, BOREN destekli projelerde 

a) Yürütücü/Koordinatör 100 
b) Araştırmacı 75 
c) Danışman 40 
d) Bursiyer 20 

D.3 

TÜBİTAK-hızlı destek projelerinde 
a) Yürütücü/koordinatör 50 
b) Araştırmacı 35 
c) Danışman 20 
d) Bursiyer 10 

D.4 

BAP tarafından desteklenen projelerde        

a) Yürütücü/koordinatör  25 
b) Araştırmacı 15 
c) Danışman 5 

D.5 

Teknokent, resmi kurum, ulusal mimari planlama, kentsel tasarım, peyzaj planlama  
ve tasarım, endüstriyel tasarım projelerinde  

a) Yürütücü/koordinatör 50 
b) Araştırmacı 35 
c) Danışman 20 
d) Bursiyer 10 

D.6 

TÜBİTAK-BİDEB, TÜBİTAK kamu, bilimsel etkinlik, bilim ve toplum projelerinde 

a)  2244 projelerinde yürütücü/akademik danışman 50 
b) Yürütücü/koordinatör 30 
c) Araştırmacı 20 
d) Danışman/eğitmen 15 
e) Bursiyer 5 

D.7 TÜBİTAK destekli lisans öğrenci projelerinde danışmanlık  10 

D.8 
TÜBİTAK-ARDEB/TEYDEB, TÜBA, Strateji Bütçe Başk., Savunma Sanayi Başk., SAN-
TEZ, BOREN projelerde destek alamamış başvuru (en fazla 2 proje başvurusu) 

5 

E 
ATIF / h-ENDEKSİ 

(Azami 200 puan alınabilir) 
Puan 

E.1 Atıf  Atıf katsayısı×10 

E.2 h-endeksi h-endeksi×10 

Not: Atıf katsayısı, başka yazarlar tarafından yapılan toplam atıf sayısının adayın atıf alan toplam yayın sayısına bölümü 
şeklinde bulunur. 

F 
TEZ   

(F.2 kategorisinden Azami 20 puan alınabilir) 
Puan 

F.1 

Tez danışmanlığı 
a) Tamamlanmış doktora tezi  20 
b) Devam eden doktora tezi 10 
c) Tamamlanmış yüksek lisans tezi 10 
d) Devam eden yüksek lisans tezi 5 

F.2 
Tez jüri üyeliği (Danışman olunan öğrencinin tezi hariç) 

a) Doktora 4 
b) Yüksek lisans 2 
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G 
DERS  

(Azami 50 puan alınabilir) 
Puan 

G.1 İngilizce verilen dersler için 6 

G.2 Türkçe verilen dersler için  3 
Not: Son beş yılda verilen dersler (Ders başına) (Uzmanlık alan dersi, seminer, İMEP dersleri hariç) 

H PATENT Puan 

H.1 Lisanslanan uluslararası/ulusal patent 250 
H.2 Uluslararası patent (ABD, AB ve Japonya) 200 
H.3 Uluslararası patent (Diğer) 150 
H.4 Ulusal patent  150 
H.5 Uluslararası/ulusal patent başvuru 50 
H.6 Faydalı model/endüstriyel tasarım 50 
H.7 Lisanslanan faydalı model/endüstriyel tasarım 75 
Not: Patent ile ilgili puanın alınabilmesi için patentin tescil edilmiş olması şarttır. Puanlar patent alan fikri hak sahibi 
sayısına bölünür. Aynı patent farklı ülke ve bölgelerde alındığında sadece en yüksek olan değerlendirilir.  

I 
ÖDÜL  

(Azami 200 puan alınabilir) 
Puan 

I.1 YÖK üstün başarı ödülü, TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü 100 

I.2 Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim /sanat/tasarım ödülü 80 
I.3 Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan eğitim/araştırma bursu 30 
I.4 Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim/sanat/tasarım ödülü 40 
I.5 Alanında yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan eğitim/araştırma bursu 15 

I.6 
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans, festival gibi etkinliklerin 
bilim/sanat/tasarım kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı 
başvurabilir) 

15 

I.7 
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans, festival gibi etkinliklerin 
bilim/sanat/tasarım kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı 
başvurabilir) 

10 

I.8 Akademik danışmanlığını yaptığı topluluğa verilen ödül 10 

I.9 
Mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama 
ve güzel sanat eserleri yarışmaları Yönetmeliği’ne göre açılan yarışmalarda alınan ödül 50 

Not: Bir çalışma birden fazla yerde yayınlanır/sergilenir/uygulanır/sunulur ise aday, en yüksek puanı bir defaya mahsus 
olmak üzere alır, diğer yayın/sergi/uygulama/sunumlardan puan alamaz. 

J 
AKADEMİK GÖREV   

(Azami 150 puan alınabilir) 
Puan 

J.1 

Baş editörlük 
a) A.1 - A.4 tanımlı dergilerde 70 
b) A.5 - A.7 tanımlı dergilerde 35 
c) A.8 tanımlı dergilerde 20 

J.2 

Dil/misafir/özel sayı editörlüğü 
a) A.1 - A.4 tanımlı dergilerde 30 
b) A.5 - A.7 tanımlı dergilerde 15 
c) A.8 tanımlı dergilerde 10 

J.3 

Yardımcı editörlük 
a) A.1 - A.4 tanımlı dergilerde 35 
b) A.5 - A.7 tanımlı dergilerde 20 
c) A.8 tanımlı dergilerde 10 
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J.4 

Yayın kurulu üyeliği 
a) A.1 - A.4 tanımlı dergilerde 20 
b) A.5 - A.7 tanımlı dergilerde 15 
c) A.8 tanımlı dergilerde 5 

J.5 
Düzenleme kurulu başkanı 

a) Uluslararası hakemli bilimsel bir etkinlikte 40 
b) Ulusal hakemli bilimsel bir etkinlikte 25 

J.6 
Düzenleme kurulu üyesi 

a) Uluslararası hakemli bilimsel bir etkinlikte 20 
b) Ulusal hakemli bilimsel bir etkinlikte 10 

J.7 
Oturum başkanı/panelist 

a) Uluslararası hakemli bilimsel bir etkinlikte 20 
b) Ulusal hakemli bilimsel bir etkinlikte 10 

J.8 
Bilim kurulu üyesi 

a) Uluslararası hakemli bilimsel bir etkinlikte 5 
b) Ulusal hakemli bilimsel bir etkinlikte 3 

J.9 
Kitap/makale hakemliği 

a) Uluslararası 10 
b) Ulusal 5 

J.10 
Proje hakemliği 

a) Uluslararası 30 
b) Ulusal 15 

J.11 
Jüri üyeliği 

 a) Uluslararası proje yarışmaları 20 
b) Ulusal proje yarışmaları 10 

J.12 
Sergi küratörlüğü ve sergiye ilişkin yayınların yazarlığı (Üniversite onayı ile yapılan) 

a) Uluslararası 15 
b) Ulusal 5 

J.13 Bilirkişi raporu veya teknik rapor (mahkemelerde bilirkişilik raporu hariç) 10 
J.14 Uzmanlık alanıyla ilgili sanayiye vermiş olduğu danışmanlık hizmeti (her ay için)  3 

J.15 
TÜBA üyelik 

a) Asil üyelik 100 
b) Asosiye üyelik 50 

J.16 
TÜBİTAK görevi 

a) Yürütme kurulu üyesi 40 
b) Danışma kurulu üyesi 20 

J.17 

İletişim alanı ile ilgili diğer etkinlikler  
a) Uluslararası 35 
b) Ulusal 20 
c) Yerel  10 

Not: J.17 kapsamındaki etkinlikler: Sinema/kısa metrajlı kurmaca/belgesel filminde ve TV programlarında yönetmen, 
yapımcı, yönetmen yardımcısı, görsel yönetmen, kurgulama, senaryo yazarlığı, metin yazarlığı, reklam filmi yönetmenliği, 
gazete yayın yönetmenliği, gazete görsel yönetmenliği, gazetede editörlük, radyo programında yönetmen ve yapımcı, basın 
yayın organlarındaki faaliyetler (köşe yazarlığı, röportaj, demeç, süreli program düzenlemek veya katılımcı olmak), kurum 
kaynaklı gazetelerde veya haber ajansında yapılan editörlük, kurum stüdyolarında gerçekleştirilen eğitim amaçlı TV veya 
radyo programında yönetmenlik. 
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K 
İDARİ GÖREV  

(Azami 100 puan alınabilir) 
Puan 

K.1 
Genel sekreter, enstitü müdürü,  yüksekokul müdürü,  merkezi araştırma laboratuvarı 
müdürü, BAP koordinatörü, TTO müdürü, TEKNOKENT müdürü, daire başkanı  

2,00 

K.2 
Uygulama ve araştırma merkezi müdürü, bölüm başkanı, dekan yardımcısı, enstitü müdür 
yardımcısı, yüksekokul müdür yardımcısı, merkezi araştırma laboratuvarı müdür yardımcısı 1,75 

K.3 
BAP koordinatör yardımcısı, TTO müdür yardımcısı, TEKNOKENT müdür yardımcısı, 
uygulama ve araştırma merkezi müdür yardımcısı 

1,50 

K.4 Rektör danışmanı, senato üyeliği, rektörlük bünyesindeki koordinatörlüklerde koordinatör 1,25 
K.5 Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu üyeliği, disiplinler arası enstitü-ABD başkanı 1,00 

K.6 

Rektörlük bünyesindeki koordinatörlüklerde koordinatör yardımcısı, rektörlük bünyesindeki 
komisyonlarda komisyon üyeliği, bölüm başkan yardımcısı, fakülte/enstitü/yüksekokul 
kurulu üyeliği, Birim bünyesindeki koordinatörlüklerde koordinatör, TEKNOFEST 
danışmanı, öğrenci topluluk danışmanı 

0,75 

K.7 
Birim bünyesindeki koordinatörlüklerde koordinatör yardımcısı, birim bünyesindeki 
komisyonlarda komisyon üyeliği 

0,50 

Not: Görevlendirmenin asaleten veya vekaleten olmasına bakılmaksızın görev yapılan ay başına puanlama yapılır. 

 

Tablo 3. Ortak çalışmalarla ilgili katkı oranları 
 

İsim sırası 
Ortak çalışmadaki yazar sayısı ve katkı oranı 

1 2 3 4 5 > 5 
1inci 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 
2nci - 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 
3üncü - - 0,70 0,65 0,60 0,55 
4üncü - - - 0,55 0,50 0,45 
5inci - - - - 0,40 0,35 

>5inci - - - - - 0,25 
Not: Adayın birinci isim olarak değerlendirildiği diğer durumlar: 

 Adayın, herhangi bir yayında “sorumlu yazar” olarak bulunması. 
 Adayın, yönetmiş olduğu lisansüstü tezden üretilmiş bir yayında ilk isim dışında bulunması. 
 Adayın, yapmış olduğu bir lisansüstü tezden üretilmiş yayında ilk isim dışında bulunması. 
 Adayın, yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir çalışmadan üretilen yayında ilk isim dışında bulunması. 

 
 

 


