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de iptal edilmesi, ayrıca ekte sunulan "Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama 
ve Yükseltme Kriterleri"nin belirlenmesi ile ilgili Üniversitemiz Senatosunun 06.05.2019 tarih 
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T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

Oturum Tarihi : 06/05/2019                                   Oturum Sayısı : 05

Karar 05/06-) Personel Daire Başkanlığının Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Kriterleri Yönergesi"nin yeniden düzenlenmesine ilişkin, 02.05.2019 tarih ve 
4268 sayılı yazısı ekleri ile birlikte görüşüldü.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 21.08.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan 
Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi"nin iptal 
edilerek “Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme 
Kriterleri” olarak ekteki şekilde yeniden düzenlenmesine (oy birliği ile) karar verildi.



T.C.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA ve YÜKSELTME 

KRİTERLERİ



T.C.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA ve YÜKSELTME 

KRİTERLERİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

A.  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

İlk Kez Başvuranlar İçin: 

1. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 
60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış olmak.

2.  EK 1'de yer alan puanlama listesindeki A grubu etkinlik türünden en az 30 puan almak 
koşuluyla; 

- genel toplamda 60 puan almış olmak veya 
- D1-D4 grubu etkinlik türünden en az 20 puan olmak üzere genel toplamda 60 puan almış 

olmak.

Yeniden Atanma İçin: 

1. Bir önceki atanma tarihinden itibaren A1-A6 grubundaki yayınlardan en az bir adet yayımlamış 
olmak veya D1-D4 grubu etkinlik türünden en az 35 puan almış olmak.

B. DOÇENTLİK KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

1. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)  tarafından verilen doçentlik unvanına sahip olmak.
2. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 

65 (altmış beş) puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış olmak.   

 C. PROFESÖRLÜK KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

1. EK 1'de yer alan puanlama listesindeki puanlar esas alınarak; doçent unvanının alındığı tarihten 
itibaren profesör kadrosuna başvurulan tarihe kadar geçen sürede; 

a) 40 puanı A1-A6'dan olmak üzere A grubu etkinlik türünden en az 60 puan almış olmak,
b) C grubu etkinlik türünden en az 60 puan almış olmak,
c) D grubu etkinlik türünden en az 70 puan almış olmak veya aşağıdaki etkinlik türlerinden 

en az birini yapmış olmak:
1- En az biri A1-A2 grubu etkinlik türünden olmak üzere 1. maddenin (a) bendine ilave 

olarak A1-A6 grubu etkinlik türünden en az 40 puan almış olmak.
2- 1. maddenin (b) bendine ilave olarak C grubu etkinlik türünden en az 40 puan almış 

olmak.
d) E grubu etkinlik türünden en az 20 puan almış olmak,



e) Başvuru sahibinin üniversitede görevde olması ve kadrosunun bulunduğu anabilim 
dalında lisansüstü programın açık olması kaydıyla en az 50 puanı ya da bu kriterlerin 
sağlandığı yıllar dikkate alınarak yıllık ortalama en az 10 puanı F6 etkinlik türünden almış 
olmak kaydıyla;

toplamda 300 puan almış olmak.



FEN FAKÜLTESİ

A. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

İlk Kez Başvuranlar İçin: 

1. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 
60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış olmak.

2. En az  bir adet yayın A1 etkinlik türünden olmak şartıyla EK 1’de yer alan puanlama listesindeki 
A1-A6 grubu etkinlik türünden en az 30 puan ve genel toplamda 60 puan almış olmak.

Yeniden Atanma İçin: 

1. Bir önceki atama tarihinden itibaren Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim 
alanlarında A1 etkinlik türündeki yayınlardan en az bir adet, Matematik ve İstatistik bilim 
alanlarında ise A1-A3 türlerindeki yayınlardan en az bir adet yayımlamış olmak.

B. DOÇENTLİK KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

1. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)  tarafından verilen doçentlik unvanına sahip olmak.
2. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 

65 (altmış beş) puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış olmak.   

C. PROFESÖRLÜK KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

1. EK 1'de yer alan puanlama listesindeki puanlar esas alınarak; doçent unvanının alındığı tarihten 
itibaren profesör kadrosuna başvurulan tarihe kadar geçen sürede; 

a) A1 etkinlik türünden; Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanlarında en az 
60 puan, Matematik ve İstatistik bilim alanlarında en az 30 puan almak şartıyla A etkinlik 
grubundan toplamda en az 100 puan almış olmak, 

b) Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanlarında D1-D4 grubu etkinlik 
türlerinden en az 70 puan; Matematik ve İstatistik bilim alanlarında D grubu etkinlik türünden 
en az 40 puan almış olmak,

c) E grubu etkinlik türünden Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanlarında en 
az 100 puan, Matematik ve İstatistik bilim alanlarında en az 40 puan almış olmak,

d) Başvuru sahibinin üniversitede görevde olması ve kadrosunun bulunduğu anabilim dalında 
lisansüstü programın açık olması durumunda yıllık ortalama en az 10 puanı F6 etkinlik 
türünden almış olmak kaydıyla;,

toplamda en az 400 puanı almış olmak.



İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

A. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

İlk Kez Başvuranlar İçin: 

1. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 
60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış olmak. 

2. EK 1'de yer alan puanlama listesindeki en az 30 puanı A grubu etkinlik türünden almak şartıyla 
A ve B grubu etkinlik türlerinden en az 40 puan ve genel toplamda 70 puan almış veya D1-D4 
grubundan en az 35 puan almış olmak.

Yeniden Atanma İçin: 

1. Bir önceki atanma tarihinden itibaren A1-A6 grubundaki yayınlardan en az bir adet yayımlamış 
veya D1-D4 grubundan en az 50 puan almış olmak.

B. DOÇENTLİK KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

1. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)  tarafından verilen doçentlik unvanına sahip olmak.
2. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 

65 (altmış beş ) puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış olmak.   

C. PROFESÖRLÜK KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

1. EK 1'de yer alan puanlama listesindeki puanlar esas alınarak; doçent unvanının alındığı tarihten 
itibaren profesör kadrosuna başvurulan tarihe kadar geçen sürede; 

a) A1-A6 grubu etkinliklerden en az 100 puan veya A1-A3 grubu etkinliklerden en az bir 
yayınla birlikte D1-D4 grubu etkinliklerden en az 70 puan,

b) E grubu etkinliklerden en az 40 puan,
c) Başvuru sahibinin üniversitede görevde olması ve kadrosunun bulunduğu anabilim dalında 

lisansüstü programın açık olması durumunda yıllık ortalama en az 10 puanı F6 etkinlik 
türünden almış olmak;

toplamda en az 300 puan almış olmak.
 



MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

A. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

İlk Kez Başvuranlar İçin: 

1. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 
(altmış) puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından 
buna denk bir puan almış olmak. 

2. En az  bir adet yayın A1 etkinlik türünden olmak şartıyla EK 1’de yer alan puanlama listesindeki 
A1-A6 grubu etkinlik türünden en az 30 puan ve genel toplamda 60 puan almış olmak.

Yeniden Atanma İçin: 

1. Bir önceki atama tarihinden itibaren A1 etkinlik türündeki yayınlardan en az bir adet yayımlamış 
olmak.

B. DOÇENTLİK KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

1. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)  tarafından verilen doçentlik unvanına sahip olmak
2. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 

(altmış beş) puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış olmak.   

 C. PROFESÖRLÜK KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

1. EK 1'de yer alan puanlama listesindeki puanlar esas alınarak; doçent unvanının alındığı tarihten 
itibaren profesör kadrosuna başvurulan tarihe kadar geçen sürede; 

a) A1 etkinlik türünden  en az 60 puan olmak şartıyla A grubu etkinlik türünden  en az 100 
puan, 

b) D3 grubu etkinlik türünden en az 70 puan  olmak kaydıyla D grubu etkinlik türlerinden 
toplamda en az 100 puan almış olmak

c) E grubu etkinlik türünden  en az 100 puan almış olmak,
d) Başvuru sahibinin üniversitede görevde olması ve kadrosunun bulunduğu anabilim 

dalında lisansüstü programın açık olması durumunda yıllık ortalama en az 10 puanı F6 
etkinlik türünden almış olmak;

toplamda en az 400 puan almış olmak.



SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

A.  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

İlk Kez Başvuranlar İçin: 

1. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 
(altmış) puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından 
buna denk bir puan almış olmak.

2. EK 1'de yer alan puanlama listesindeki A grubu etkinlik türünden en az 30 puan ve genel toplamda 
60 puan almış olmak.

Yeniden Atanma İçin: 

1. Bir önceki atanma tarihinden itibaren A1-A6 grubundaki yayınlardan en az bir adet yayımlamış 
olmak. 

B. DOÇENTLİK KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

1. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)  tarafından verilen doçentlik unvanına sahip olmak.
2. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 

(altmış beş) puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış olmak.   

 C. PROFESÖRLÜK KADROSUNA BAŞVURU KRİTERLERİ

1. EK 1'de yer alan puanlama listesindeki puanlar esas alınarak; doçent unvanının alındığı tarihten 
itibaren profesör kadrosuna başvurulan tarihe kadar geçen sürede; 

a) A1-A6 grubu etkinlik türünden en az 80 puan almış olmak,
b) E grubu etkinlik türünden en az 20 puan almış olmak,
c) D grubu etkinlik türünden en az 70 puan almış olmak veya  en az biri A1-A2 grubu etkinlik 

türünden olmak üzere 2. maddenin (a) bendine ilave olarak A1-A6 grubu etkinlik türünden 
en az 40 puan almış olmak.

d) Başvuru sahibinin üniversitede görevde olması ve kadrosunun bulunduğu anabilim dalında 
lisansüstü programın açık olması durumunda yıllık ortalama en az 10 puanı F6 etkinlik 
türünden almış olmak;

toplamda 300 almış olmak.

Ek Madde 1:  Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen ve eğitim-öğretimin devamı için ihtiyaç duyulan 
alanda, öğretim üyesi için ilan edilen kadroya başvuran adayların "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği’ndeki asgari kriterleri sağlayanların atama işlemi Üniversite Yönetim Kurulu 
Kararı ve Rektörün uygun görmesi ile yapılabilir. 

Ek Madde 2:  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce doçent unvanını alıp profesör kadrosuna 
müracaat edeceklerin, doçentlik başvurusu yaptıkları dönemin doçentlik kriterlerini tekrar sağlamaları 
gerekir.



EK: ETKİNLİK PUANLARI

A MAKALELER

ULUSLARARASI Puan

A1
SCI (Science Citation lndex), SCI-Expanded (Science Citation lndex-Expanded) SSCI (Social 
Science Citation Index), A&HCI (Arts & Humanities Citations lndex) indekslerince taranan 
dergilerde yapılan yayınlar

30

A2
SCI (Science Citation lndex), SCI-Expanded (Science Citation lndex-Expanded) SSCI (Social 
Science Citation lndex), A&HCI (Arts & Humanities Citations lndex) indekslerince taranan 
dergilerde editöre mektup, özet, teknik not, vaka incelemesi, tartışma, derleme (review)

20

A3 Diğer indekslerce taranan uluslararası dergilerde yapılan yayınlar 20

A4 Diğer indekslerce taranan uluslararası dergilerde yapılan editöre mektup, özet, teknik not, vaka 
incelemesi 15

A5 Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar 10

A6 Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan editöre mektup, özet, teknik not, vaka 
incelemesi, tartışma 5

ULUSAL Puan

A7 Üniversitelerarası Kurulun tanımladığı ulusal hakemli dergilerde yapılan yayınlar 20

A8 Ulusal hakemli dergilerde yapılan yayınlar 15

A9 Bilimsel nitelikli ansiklopedilerde madde yazarı olarak görev almak 15

B KONGRE ÇALIŞMALARI

ULUSLARARASI Puan

B1 Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta
Kongre Başkanı olmak 30

B2 Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta 
Oturum Başkanı, Düzenleme Kurulu üyesi olmak 20

B3 Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta 
sözlü/poster olarak sunulan ve konferans kitabında yayımlanan tam makale 15

B4 Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta 
sözlü olarak sunulan ve konferans kitabında yayımlanan özet 10

B5 Uluslararası bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta 
poster sunumu 7

ULUSAL Puan

B6 Ulusal bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta Kongre 
Başkanı olmak 25

B7 Ulusal bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta Oturum 
Başkanı, Düzenleme Kurulu üyesi olmak 18

B8 Ulusal bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta 
sözlü/poster olarak sunulan ve konferans kitabında yayımlanan tam makale 12

B9 Ulusal bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta sözlü 
olarak sunulan ve konferans kitabında yayımlanan özet 8



B10 Ulusal bir organizasyon tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli konferansta poster 
sunumu 5

C KİTAPLAR

ULUSLARARASI Puan

Cl Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel, mesleki ve ders kitapları 60

C2 Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel, mesleki ve ders kitaplarında bölüm 
(kitap puanını aşmamalı) 30

C3 Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel kitabın editörü (yardımcı editör ve 
diğerleri için puanın yarısı) 25

C4 Düzenli olarak uluslararası gerçekleştirilen konferans kitabı editörlüğü veya bir derginin özel 
sayı editörlüğü 20

ULUSAL Puan

C5 Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel, mesleki ve ders kitapları 40

C6 Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel, mesleki ve ders kitaplarında bölüm (kitap 
puanını aşmamalı) 20

C7 Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan bilimsel kitabın editörü (yardımcı editör ve diğerleri 
için puanın yarısı) 15

D ARAŞTIRMA PROJELERİ

ULUSLARARASI Puan

NATO-SFS, AB, UN, NSF, MED-CAMPUS, British Council vb. uluslararası kuruluşların 
desteklediği proje kabul edildiğinde;

Proje yürütücüsüne 100D1

Yardımcı araştırmacıların veya bursiyerlerin her birine 50

Uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde hakemlik 20
D2

Uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde panel üyeliği 30

ULUSAL Puan

TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb. kurum dışı destekli proje kabul 
edildiğinde;

Proje yürütücüsüne 70

Yardımcı araştırmacıların ve bursiyerlerin her birine 35
D3

Danışmanlık
15

Üniversite dışındaki ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde hakemlik 3
D4

Üniversite dışındaki ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde panel üyeliği 5



Üniversite Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca desteklenmesine karar verilerek 
onaylanan araştırma projelerinde;

Proje yürütücüsüne 20D5

Yardımcı araştırmacıların ve bursiyerlerin her birine 10

D6 Ar-Ge, Teknoloji ve Yenilik Projelerinde (TÜBİTAK TEYDEB vb.) Danışmanlık 40

E ATIFLAR (Yazarın kendi yayınlarında, kendi çalışmalarına yaptığı atıflar dışındaki her bir 
atıf için)

SSCI, SCI, SCI-Expanded ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki yayınlarda 5

SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamı dışındaki yurtdışı dergilerdeki yayınlarda 3

SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamı dışındaki yurtiçi dergilerdeki yayınlarda 2

Diğer bilimsel ve mesleki dergilerdeki yayınlarda 1

Yurtdışında yayımlanan kitaplarda 8

E1

Yurtiçinde yayımlanan kitaplarda 5

F EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Tamamlanmış Doktora Tezi İçin Puan

Tezin tek danışmanı 30
F1

Tezin ortak danışmanı 10

Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi İçin Puan

Tezin tek danışmanı 15
F2

Tezin ortak danışmanı 5

Bölüm Faaliyetleri Puan

F3 Bölüm içi sunumlar/seminerler (Bölüm faaliyet programında ilan edilmek koşuluyla) 5

F4 Sınav/ders programı koordinatörlüğü (Her bir dönem için) 5

F5 Bölüm faaliyetlerinde danışmanlık/antrenörlük 10

F6 Lisansüstü programlarda her yarıyıl verilen her bir ders için (Uzmanlık Alan Dersi hariç) 10

F7 Lisans programlarında her yarıyıl verilen her bir ders için 3



G MESLEKİ VE DİĞER ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ

ULUSLARARASI Puan

G1 Uluslararası patentin her biri için her bir araştırmacıya 120

ULUSAL Puan

G2 Ulusal patentin her biri için her bir araştırmacıya 70

H ÜYELİK VE HAKEMLİK

ULUSLARARASI Puan

A1 maddesinde tanımlanan dergilerde her bir Editörlük için 15

A3 maddesinde tanımlanan dergilerde her bir Editörlük için 10H1

A5 maddesinde tanımlanan dergilerde her bir Editörlük için 5

H2 A1-A6 maddesinde tanımlanan dergiler için her bir hakemlik için 3

J ÖDÜLLER

ULUSLARARASI Puan

J1 Sürekli olarak verilen, jürili uluslararası bilim ve sanat ödülleri 100

J2 Tanınmış uluslararası organizasyonlar tarafından onaylanan ve kuralları bu organizasyonlar 
tarafından belirlenen yarışmalar 30

J3 Uluslararası mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan kurumlardan burs kazanmak 
(maksimum 3 burs - her biri) 20

ULUSAL Puan

Sürekli ve periyodik olarak verilen, jürili ulusal bilim ve sanat ödülleri:

TÜBİTAK/TÜBA Bilim Ödülleri 80J4

TÜBİTAK/TÜBA Teşvik Ödülleri 40

J5 Ulusal mesleki organizasyonlar ya da Bakanlıklar tarafından onaylanan ve kuralları belirlenen 
yarışmalar 10

J6 Ulusal mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan kurumlardan burs kazanmak (maksimum 3 
burs - her biri) 10

J7 Gerçekleştirilmemiş fikir projesi üzerine ulusal bir organizasyon tarafından verilen ödül 10



ÇOK YAZARLI ÇALIŞMALARDA KATKI ORANLARI

Ortak Çalışmadaki Yazar Sayısı
İsim 

Sırası 1 2 3 4 5 N > 5

1. İsim 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75

2. İsim - 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65

3. İsim - - 0.75 0.70 0.65 0.60

4. İsim - - - 0.60 0.55 0.50

5. İsim - - - - 0.50 0.45

N>5 - - - - - 0.30


