
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Senato Kararı

Belge Doğrulama Kodu :BSNSB55UA2 Pin Kodu :42152 Belge Takip Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/istanbul-universitesi-ebys
Kep Adresi: istanbuluniversitesi@hs01.kep.tr

Sayı :E-88469847-050.01.04-811309   
Toplantı Tarihi : 17.03.2022

Toplantı No : 47.

Karar No : 7

İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde değişiklik yapılmasına dair 
teklif 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

Aslı Gibidir
Metin KÜÇÜK

Genel Sekreter
Senato Raportörü

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Tarih ve Sayı: 17.03.2022-811309



1 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak   

 

Amaç 

MADDE 1- İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri ile İstanbul 

Üniversitesi’nde akademik kalitenin yükseltilmesi ve Üniversite’nin akademik hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi için Fakülte, Enstitü, Konservatuvar ve Yüksekokullarda nitelikli 

akademik kadroların oluşturulması ve geliştirilmesi doğrultusunda öğretim üyeliğine 

yükseltilme, atanma ve yeniden atanma koşullarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Kapsam  

MADDE 2- İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri öğretim 

üyeliğine yükseltilme ve atanmalarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen 

esasların yanı sıra İstanbul Üniversitesi tarafından aranan ek zorunlu ve ayrıntılı 

değerlendirme koşullarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri; 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esas 

alınarak hazırlanmıştır.  

İKİNCİ BÖLÜM  

Başvuru Süreci 

MADDE 4- Öğretim üyeliği kadrolarına başvuracak olan adayların 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

hükümlerince belirtilenlerin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 

Atama Kriterleri kapsamında istenen bilgi ve belgeleri, belirtilen birime sunmaları 

gerekmektedir.  

MADDE 5- Öğretim üyeliği kadrolarına başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun hükümlerince 

öngörülen hususların yanı sıra İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama 

Kriterleri kapsamında istenen ve tanımlanan puanlama sisteminin gerektirdiği tüm 

akademik faaliyetlerinin belgelerini, başvurusuna eklemekle yükümlüdür. Belgelerin 

sağlanamaması halinde değerlendirme yapılmaz. İstanbul Üniversitesi Akademik 

Yükseltilme ve Atama Kriterleri, sadece atanma başvurularının kabulü veya reddi 

konusunda belirleyicidir. Adayın bu kriterlere göre ön değerlendirmeyi geçmiş olması 

kazanılmış bir hak olarak kabul edilemez. 

MADDE 6- İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen 

koşullara uygunluk açısından ön değerlendirme Fakülte, Enstitü, Konservatuvar ve 

Yüksekokulların yönetim kurullarınca oluşturulan Akademik Yükseltilme ve Atama Ön 
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Değerlendirme Komisyonları ve İstanbul Üniversitesi Senatosunca oluşturulan 

Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Ön Değerlendirme Komisyonunun 

incelemesinde aday(lar) ile üyeler arasında herhangi bir çıkar çakışması ve çatışması 

olmamasına dikkat edilir. Adayların başvuru dosyası, Asgari Koşulların Sağlandığına 

İlişkin Bildirim Formu (Beyanname Formu) ve Aday Akademik Değerlendirme Formu, 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri yönünden ön değerlendirmeye 

alınır. Komisyon, başvuru dosyalarının atanma kriterlerine uygunluğunu sadece şeklen 

inceler. İstanbul Üniversitesi tarafından ilan edilen akademik kadrolara yapılan başvurularla 

ilgili olarak ön değerlendirme raporunda olumlu onay almış adaylar için bilim/sanat 

jürilerinin belirlenmesi süreci başlatılır.   

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal 

Bilimler ve Mimarlık Bilimleri Akademik Yükseltilme ve Atama 

Kriterleri 

 

Doktor Öğretim Üyeliği İçin 

MADDE 7-   

(1) Doktora ile Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlik uzmanlık 

unvanının kazanılmış olması gerekir. 

(2)  Sağlık Bilimlerinde, Mühendislik Bilimlerinde ve Fen Bilimlerinde Doktor Öğretim 

Üyesi kadrosuna atanmak üzere başvuran adaylarda, en az biri doktora 

tezinden/uzmanlık tezinden olmak koşuluyla SCIE/AHCI tarafından taranan dergilerde 

yayımlanmış veya yayıma kabul edildiği belgelenmiş en az 3 makale olması gerekir. 

2017 yılından önce doktorasını tamamlayan ve SCIE/AHCI tarafından taranan dergilerde 

yayımlanmış veya yayıma kabul edildiği belgelenmiş en az 3 makalesi olan adaylardan 

doktora tezinden üretilmiş makale koşulu aranmaz. Adayın bu nitelikteki yayınlarından 

en az birinin Q1, Q2 veya Q3 kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul 

edildiği belgelenmiş olması durumunda, 2017 yılı ve sonrasında doktorasını tamamlamış 

olanlar için en az bir yayının doktora tezinden olması koşulu saklı kalmak şartıyla, 2 

makale yazmış olmaları yeterlidir.  
 

(3)  Sağlık Bilimlerinde, Mühendislik Bilimlerinde ve Fen Bilimlerinde Doktor Öğretim 

Üyesi için; A1-A13a kapsamına giren maddelerinden en az 100 puan ve C1-C7 

kapsamına giren maddelerinden en az 30 puan alması koşulu ile tüm maddelerden toplam 

300 puanı tamamlamış olması gerekir. 

(4) Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ve Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimlerde Doktor 

Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, BAP dışında, en az bir dış 

kaynaklı ulusal veya uluslararası projede görev almış veya görev alıyor olması (C3-C4 

maddeleri) veya Fikrî ve Sınâî Mülkiyet Hakları Faaliyetlerinden bir tanesine (C5 
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maddeleri) başvurmuş/almış olması gerekir. TÜBİTAK 2214 Yurt Dışı Doktora Sırası 

Araştırma Burs Programı ve 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 

sadece Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için proje olarak kabul edilebilir. Sağlık Bilimleri 

alanında başvuran adaylar, bu madde kapsamındaki koşul yerine Madde 7 -2’de yer alan 

en az 3 makale şartını en az 5 makale olarak da sağlayabilirler. Adayın Madde 7 -2’de 

yer alan nitelikteki yayınlarından en az birinin Q1, Q2 veya Q3 listesindeki dergilerde 

yayımlanmış olması durumunda 4 makale yazmış olması, koşulun sağlanması için 

yeterlidir. 

(5) Sosyal Bilimlerde doktora tezinin bir kitap olarak yayımlanması veya doktora tezinden 

türetilmiş bir makalenin yurt içi veya yurt dışı hakemli dergilerde yayıma kabul edilmiş 

veya yayımlanmış olması gerekir. 

(6) Sosyal Bilimlerde adayın doktora tezinden türetilmemiş olmak kaydıyla, doktora 

unvanını kazandıktan sonra hakemli bilimsel bir dergide en az bir makale veya bir kitap 

bölümünü yabancı dilde yayımlamış olması gerekir. 

(7) Sosyal Bilimlerde adayın A1-A13b, B1-B6, B8c ve C1-C7 maddeleri kapsamına giren 

yayınlardan en az 100 puan alması koşuluyla, tüm maddelerden 300 puanı tamamlamış 

olması gerekir. 

(8) Sağlık Bilimleri alanında, Beşerî / Sosyal Bilimlerin metotları ile çalışan ve yayın yapan 

adaylar, Sosyal Bilimler alanındaki kriterlere uygun olarak da dosyalarını 

hazırlayabilirler.    

(9)  Mimarlık Bilimlerinde Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak üzere başvuran 

adayların dosyalarında, en az biri doktora tezinden üretilmek koşuluyla (A3 ve A7) 

kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edildiği belgelenmiş en az 3 

makale bulunması gerekir. Uluslararası bilimsel kitap yazarlığı ve bilimsel kitap içinde 

bölüm yazarlığı, makale olarak kabul edilebilir. Adayın bu nitelikteki yayınlarından en 

az birinin Q1, Q2 veya Q3 kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul 

edildiği belgelenmiş olması durumunda, en az bir yayının doktora tezinden olması koşulu 

saklı kalmak şartıyla, 2 makale yazmış olmaları yeterlidir.  

(10) Mimarlık Bilimlerinde Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; A1-A13a kapsamına giren 

maddelerden en az 100 puan ve C1-C7 kapsamına girenlerden en az 30 puan alınması 

koşulu ile tüm maddelerden toplam 300 puanın tamamlanmış olması gerekir. 

Doçentlik İçin 

MADDE 8-  

(1) Doçent unvanının kazanılmış olması gerekir. 

(2) Doçent kadrosuna atanabilmek için doçentlik sözlü sınavında başarılı olmak gerekir.  

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 

puan veya uluslararası geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir 

puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması hâlinde ise 

bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek. 
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(4) Sağlık Bilimlerinde, Mühendislik Bilimlerinde ve Fen Bilimlerinde Doçentlik kadrosuna 

atanmak üzere başvuran adaylarda, en az ikisi doktora sonrasında ve doktora 

tezi/uzmanlık tezi kapsamı dışında olmak koşuluyla SCIE/AHCI tarafından taranan 

dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edildiği belgelenmiş en az 5 makale olması 

gerekir. Adayın bu nitelikteki yayınlarından en az birinin Q1, Q2 veya Q3 kapsamındaki 

dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edildiği belgelenmiş olması durumunda, 4 

makale yazmış olması yeterlidir.  

(5) Sağlık Bilimlerinde, Mühendislik Bilimlerinde ve Fen Bilimlerinde, A1-A6 kapsamına 

giren maddelerinden en az 200 puan ve C1-C7 kapsamına giren maddelerinden en az 50 

puan alması koşulu ile tüm maddelerden toplam 500 puan tamamlamış olması gerekir. 

(6) Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ve Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimlerde Doçentlik 

kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, BAP dışında, en az bir dış kaynaklı ulusal 

veya uluslararası projede yürütücü/araştırmacı olarak görev almış veya görev alıyor 

olması (C3-C4 maddeleri) veya Fikrî ve Sınâî Mülkiyet Hakları Faaliyetlerinden bir 

tanesine (C5 maddeleri) başvurmuş/almış olması gerekir. Sağlık Bilimleri alanında 

başvuran adaylar, bu madde kapsamındaki koşul yerine Madde 8-4’de yer alan en az 5 

makale şartını en az 7 makale olarak da sağlayabilirler.  Bu durumda, 7 makalenin en az 

2’sinde aday birinci yazar olarak yer almalıdır. Adayın Madde 8-4’de yer alan nitelikteki 

yayınlarından en az birinin Q1, Q2 veya Q3 listesindeki dergilerde yayımlanmış olması 

durumunda 6 makale yazmış olması, koşulun sağlanması için yeterlidir. Bu durumda, 6 

makalenin en az 2’sinde aday birinci yazar olarak yer almalıdır. Adayın asgari kriter 

olarak dosyasında yer alan projesinin veya Fikrî ve Sınâî Mülkiyet Hakları 

Faaliyetlerinden bir tanesinin Dr. Öğretim Üyesi Kadro dosyasında kullanılmamış 

olması koşulu aranmaktadır.  

(7) Sosyal Bilimlerde Doçentlik kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, WoS 

tarafından taranan dergilerde en az 1 makale veya WoS taraması dışında kalan alan 

indeksleri tarafından taranan, hakemli uluslararası dergilerde yayımlanmış en az 2 

makale olması gerekir. 

(8) Sosyal Bilimlerde adayın A1-A13b, B1-B6, B8c kapsamına giren maddelerinden en az 

200 puan ve C1-C7 kapsamına giren maddelerinden en az 50 puan alması koşulu ile tüm 

maddelerden toplam 500 puan tamamlamış olması gerekir. 

(9) Sağlık Bilimleri alanında, Beşerî / Sosyal Bilimlerin metotları ile çalışan ve yayın yapan 

adaylar, Sosyal Bilimler alanındaki kriterlere uygun olarak da dosyalarını 

hazırlayabilirler.  

(10) Mimarlık Bilimlerinde Doçentlik kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların 

dosyalarında, en az ikisi doktora sonrasında ve doktora tezi kapsamı dışında olmak 

koşuluyla (A3 ve A7) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edildiği 

belgelenmiş en az 5 makale bulunması gerekir. Uluslararası bilimsel kitap yazarlığı ve 

bilimsel kitap içinde bölüm yazarlığı, makale olarak kabul edilebilir. Adayın bu 

kapsamda değerlendirilen yayınlarından en az birinin Q1, Q2 veya Q3 kapsamındaki 

dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edildiği belgelenmiş olması durumunda, 4 

makale yazmış olması yeterlidir. 



5 

 

(11) Mimarlık Bilimlerinde, A1-A7 kapsamına giren maddelerden en az 200 puan ve C1-C7 

kapsamına giren maddelerden en az 200 puan alınması koşulu ile, tüm maddelerden 

toplam 500 puanın tamamlanmış olması gerekir.  

(12) Mimarlık Bilimlerinde Doçentlik kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, BAP 

dışında en az bir dış kaynaklı ulusal veya uluslararası projede (C3-C4 maddelerinde) 

yürütücü olarak görev almış veya yürütüyor olmaları ya da en az 2 projede araştırmacı 

olarak görev almış veya görev alıyor olmaları gerekir.  

(13) Mimarlık Bilimlerinde, Doçentlik kadrosu başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi 

için adayların aşağıdaki uygulama alanlarında belirtilen mesleki çalışmalara yönelik 

koşullardan en az birini sağlamaları gerekir.  

 -Yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel 

Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen mimarlık, 

planlama, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve 

mimarlık bilim alanındaki diğer yarışmalarda jüri üyeliği / hakemlik yapılması veya derece, 

mansiyon ya da satın alma ödülü alınmış olması,  

 -Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü veya 

Üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile ya da Üniversite dışında bulunduğu sürede ürettiği 

bir uygulama projesi hakkında kendisi / başkası tarafından makale, kitap bölümü veya kitap 

yazılmış olması,  

 -Proje ve yapım yönetimi, tasarımı, planlama alanlarında C5a –C5e kapsamında en az 

bir çalışma yapılmış olması, 

 -Yarışma, uygulama, yazılım ve patent koşullarını yerine getiremeyen ve kuramsal 

çalışmaların ağırlık kazandığı alanlarda başvuru yapanlardan bu maddedeki koşullar 

aranmaz. Bu alanlardaki başvurularda, başlıca eser koşullarına ek olarak (A3 ve A7) 

kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edildiği belgelenmiş ilave bir 

makale veya ulusal/uluslararası bilimsel kitap yazarlığı ve bilimsel kitap içinde bölüm 

yazarlığı istenir. 

(14) Mimarlık Bilimlerinde Doçentlik başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için 

adayların aşağıdaki eğitim alanlarında belirtilen eğitim-öğretim çalışmalarına yönelik 

koşullardan en az birini sağlamaları gerekir: 

 -Bir tasarım/proje atölyesi yönetmiş, bu atölyenin ürünlerini sergilemiş ya da ürünleri 

makale düzeyinde yayımlamış olması,  

 -Eğitime yönelik bir laboratuvar, atölye ve benzeri bir organizasyon kurmuş ve bunu 

tanıtmak amacı ile makale düzeyinde yayımlamış olması,  

 -Eğitime yönelik ulusal veya uluslararası bir atölye ya da yaz okulu benzeri bir çalışma 

düzenlemiş olması. 
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Profesörlük İçin 

MADDE 9-   

(1) Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ve Fen Bilimlerinde Profesörlük kadrosuna 

atanmak üzere başvuran adayların, “başlıca araştırma eseri” olarak sunduğu çalışmanın, 

doçentlik unvanını aldıktan sonra geçen sürede SCIE/AHCI tarafından taranan hakemli 

dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edildiği belgelenmiş ve adayın birinci isim 

(veya Sağlık Bilimlerinde yürütücü olduğu çalışmada son isim) olduğu bir özgün 

araştırma makalesi olması gerekir. (Başlıca araştırma eserinin yayımlandığı derginin 

“Impact Factor” ’ü son beş yılın herhangi birinde tıp fakülteleri için en az “1”, diğer 

fakülteler için en az “0.5” veya üzerinde olmalıdır.) 

(2) Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ve Fen Bilimlerinde adayın başlıca araştırma 

eseri dışında doçentlik unvanını aldıktan sonra geçen sürede SCIE/AHCI tarafından 

taranan hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edildiği belgelenmiş 

toplamda en az 7 araştırma makalesinin bulunması gerekir. Adayın bu nitelikteki 

yayınlarından en az birinin Q1, Q2 veya Q3 kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya 

yayıma kabul edildiği belgelenmiş olması durumunda, 6 makale yazmış olması 

yeterlidir.  

(3) Sağlık Bilimlerinde, Mühendislik Bilimlerinde ve Fen Bilimlerinde Profesörlük için 

A1-A6 kapsamına giren maddelerinden en az 250 puan ve C1-C7 kapsamına giren 

maddelerinden en az 100 puan alması koşulu ile tüm maddelerden toplam 700 puan 

tamamlamış olması gerekir. 

(4) Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ve Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimlerde doçentlik 

unvanını aldıktan sonra, BAP dışında, en az bir dış kaynaklı ulusal veya uluslararası 

projede yürütücü/araştırmacı olarak görev almış veya görev alıyor olması (C3-C4 

maddeleri) veya Fikrî ve Sınâî Mülkiyet Hakları Faaliyetlerinden bir tanesine (C5 

maddeleri) başvurmuş/almış olması gerekir. Sağlık Bilimleri alanında başvuran adaylar, 

bu madde kapsamındaki koşul yerine Madde 9-2’de yer alan en az 7 makale şartını en 

az 10 makale olarak da sağlayabilirler. Bu durumda, 10 makalenin en az 2’sinde aday 

birinci yazar olarak yer almalıdır. Adayın Madde 9-2’de yer alan nitelikteki 

yayınlarından en az birinin Q1, Q2 veya Q3 listesindeki dergilerde yayımlanmış veya 

yayıma kabul edildiği belgelenmiş olması durumunda 9 makale, koşulun sağlanması 

için yeterlidir. Bu durumda, 9 makalenin en az 2’sinde aday birinci yazar olarak yer 

almalıdır. Adayın asgari kriter olarak dosyasında yer alan projesinin veya Fikrî ve Sınâî 

Mülkiyet Hakları Faaliyetlerinden bir tanesinin Doçentlik Kadro dosyasında 

kullanılmamış olması koşulu aranmaktadır.  

(5) Sosyal Bilimlerde adayın doçent unvanını aldıktan sonra akademik kriterlere uygun 

şekilde hazırlanmış bilimsel bir çalışmayı (başlıca araştırma eserini) tek yazarlı bir kitap 

olarak veya SCIE, SSCI, AHCI kapsamındaki etki faktörü en az 1 olan bir dergide tek 

isimli yayımlaması gerekir. 

(6) Sosyal Bilimlerde profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, doçentlik 

kadrosuna atandıktan sonra, WoS tarafından taranan dergilerde en az bir 1 makale veya 
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WoS taraması dışında kalan alan indeksler tarafından taranan, hakemli uluslararası 

dergilerde yayımlanmış en az 2 makale olması gerekir. 

(7) Sosyal Bilimlerde adayın A1-A8, A13a, B1-B3, B8c kapsamına giren maddelerden en 

az 250 puan ve C1-C7 maddeleri kapsamına giren maddelerden en az 100 puan alması 

koşuluyla, tüm maddelerden 700 puanı tamamlamış olması gerekir. 

(8) Sağlık Bilimleri alanında, Beşerî / Sosyal Bilimlerin metotları ile çalışan ve yayın yapan 

adaylar, Sosyal Bilimler alanındaki kriterlere uygun olarak da dosyalarını 

hazırlayabilirler. 

(9) Aday, en az bir yüksek lisans, doktora veya uzmanlık tezi yönetmiş olmalıdır. 

(Profesörlüğe yükseltilme ve atanma için gerekli olan "en az bir yüksek lisans veya 

doktora veya uzmanlık tezi yönetilmiş olması" koşulu, son beş yılda ilgili kurumda 

doktora, yüksek lisans, uzmanlık tezi yapılmadığının ya da yeterli sayıda öğrenci 

olmadığının belgelenmesi hâlinde aranmayacaktır) 

(10) Mimarlık Bilimlerinde Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran 

adayların, “başlıca araştırma eseri” olarak sunduğu çalışmanın, doçent unvanını aldıktan 

sonra geçen sürede, (A3 ve A7) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayıma 

kabul edildiği belgelenmiş ve adayın birinci isim olduğu bir özgün araştırma makalesi 

olması gerekir.  

(11) Mimarlık Bilimlerinde adayın başlıca araştırma eseri dışında doçentlik unvanını 

aldıktan sonra geçen sürede, (A3 ve A7) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya 

yayıma kabul edildiği belgelenmiş, toplamda en az 7 araştırma makalesinin bulunması 

gerekir. Uluslararası bilimsel kitap yazarlığı ve bilimsel kitap içinde bölüm yazarlığı, 

makale olarak kabul edilebilir. Adayın bu kapsamda değerlendirilen yayınlarından en 

az birinin Q1, Q2 veya Q3 kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul 

edildiği belgelenmiş olması durumunda, 6 makale yazmış olması yeterlidir.  

(12) Mimarlık Bilimlerinde Profesörlük kadrosu için A1-A7 kapsamına giren 

maddelerden en az 250 puan ve C1-C7 kapsamına giren maddelerden en az 250 puan 

alınması koşulu ile tüm maddelerden toplam 700 puanın tamamlanmış olması gerekir.  

(13) Mimarlık Bilimlerinde doçentlik unvanı alındıktan sonra BAP dışında, en az bir 

dış kaynaklı ulusal veya uluslararası projede (C3-C4 maddelerinde) yürütücü olarak 

görev almış veya yürütüyor olmaları ya da en az 2 projede araştırmacı olarak görev 

almış veya görev alıyor olmaları gerekir.  

(14) Mimarlık Bilimlerinde aday, en az bir yüksek lisans veya doktora tezi yönetmiş 

olmalıdır. (Profesörlüğe yükseltilme ve atanma için bu koşul, son beş yılda ilgili 

kurumda yüksek lisans ve doktora programlarının açılmaması ya da yeterli sayıda 

öğrenci olmadığının belgelenmesi hâlinde aranmayacaktır)  

(15) Mimarlık Bilimlerinde Profesörlük başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi 

için adayların aşağıdaki uygulama alanlarında belirtilen mesleki çalışmalara yönelik 

koşullardan en az ikisini sağlamaları gerekir:  
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 -Yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, 

Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar ve benzeri ulusal kuruluşlar) tarafından düzenlenen, 

mimarlık, planlama, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri 

tasarımı ve mimarlık bilim alanındaki diğer yarışmalarda jüri üyeliği / hakemlik yapılması 

veya derece, mansiyon ya da satın alma ödülünün alınmış olması, 

 -Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü veya 

Üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile ya da Üniversite dışında bulunduğu sürede ürettiği 

bir uygulama projesi hakkında kendisi / başkası tarafından makale, kitap bölümü veya kitap 

yazılmış olması,  

 -Proje ve yapım yönetimi, tasarımı, planlama alanlarında tescilli program yazılımı 

üreticisi veya patent sahibi olunması. 

 -Yarışma, uygulama, yazılım ve patent koşullarını yerine getirmeyen ve kuramsal 

çalışmaların ağırlık kazandığı alanlarda başvuru yapanlardan bu maddedeki koşullar 

aranmaz. Bu alanlardaki başvurularda, başlıca eser koşullarına ek olarak (A3 ve A7) 

kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edildiği belgelenmiş ilave bir 

makale veya ulusal/uluslararası bilimsel kitap yazarlığı ve bilimsel kitap içinde bölüm 

yazarlığı istenir.  

(16) Profesör kadrosuna atanabilmek için doçentlik sözlü sınavında başarılı olmak 

gerekir.  

 

Doktor Öğretim Üyeliğine Yeniden Atanma Koşulları 

MADDE 10-  

(1) İstanbul Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta iken görev süresi 

sona eren kişilerin yeniden atanmaları için;  

 -Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Fen Bilimleri ve Mimarlık Bilimleri 

alanlarında, son atanma tarihinden itibaren geçen 3 yıllık süre içinde SCIE / AHCI 

kapsamındaki dergilerde en az 1 adet özgün makale/ derleme makale veya TÜBİTAK-

ULAKBİM TR Dizinde taranan yurtiçi hakemli dergilerde en az 2 özgün makale 

yayımlamış olmak koşuluyla İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama 

Kriterleri A1-A13, B1-B8b ve C2-C5 maddeleri kapsamına giren çalışmalardan en az 60 

puan almak koşulu ile görev süresi 3 yıl uzatılır. 

 -Sosyal Bilimler alanında son atanma tarihinden itibaren geçen 3 yıllık süre içinde 

İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri A1-A13, B1-B11 ve C1-

C5 maddeleri kapsamına giren çalışmalardan en az 80 puan almak koşulu ile görev süresi 3 

yıl uzatılır. 

(2) İstanbul Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta iken görev süresi 

sona eren ve yeniden atanma kriterlerinin gerektirdiği asgari koşulları sağlayamayan 

adaylar, Birim ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla en fazla 1 yıl ek süre ile yeniden 

atanabilir.   
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(3) İstanbul Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda iken yaş haddinden dolayı 

emekliliğine üç yıldan az süre kaldığını beyan eden kişilerden yeniden atanma koşulları 

aranmaz. 
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EK-1 Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Mimarlık 

Bilimlerinde Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve 

Puanlama Sistemi 

A- ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER PUAN 

1. Bilimsel Kitap Yazarlığı (ISBN numarası olan, yurt dışında yayımlanmış bilimsel kitap 

yazarlığı) 

100 

2. Bilimsel Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı (Her bir kitapta bir bölüm için) (ISBN numarası 

olan, yurt dışında yayımlanmış bilimsel kitap içinde bölüm yazarlığı) 

40 

3. SCIE / SSCI / AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış (Yayının etki 

faktörü -impact factor IF- ve Q1, Q2 veya Q3 kapsamında yer alıp almadığı 

dikkate alınarak f maddesinde belirtilen katsayılara göre hesaplanır.) 

 

a) Özgün Araştırma, Makale, Derleme 40 

b) Editöre Mektup, Teknik Not ve Sağlık Bilimlerinde Vaka Takdimi 15 

4. Uluslararası Bilimsel Kitaplarda Editörlük (ISBN numaralı, yurt dışında yayımlanmış  40 

5. SCIE, SSCI, AHCI Kapsamındaki Dergilerde 

a) Editörlük (Puanlama dergi sayısına göre değil, editörlük yürütülen dergi adına yapılır) 40 

b) Editör Yardımcılığı (Puanlama dergi sayısına göre değil, editörlük yürütülen dergi adına 

yapılır) 

20 

c) Yayın Kurulu Üyeliği (Puanlama dergi sayısına göre değil, yayın kurulu üyeliği yürütülen 

dergi adına yapılır) (Belgelenmelidir) 

10 

ç) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate 

alınır) 

5 

6. SCOPUS ve WoS-ESCI Kapsamındaki Dergilerde  

a) Editörlük (Puanlama dergi sayısına göre değil, editörlük yürütülen dergi adına yapılır) 20 

b) Editör Yardımcılığı (Puanlama dergi sayısına göre değil, editörlük yürütülen dergi adına 

yapılır) 

10 

c) Yayın Kurulu Üyeliği (Puanlama dergi sayısına göre değil, yayın kurulu üyeliği yürütülen 

dergi adına yapılır) (Belgelenmelidir) 

5 

ç) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate 

alınır) 

3 

7. SCIE /SSCI/AHCI Kapsamı Dışındaki Dergilerde 

a) SCOPUS ve WoS-ESCI Kapsamındaki Dergilerdeki Yayınlar  30 

b) Uluslararası Alan İndekslerince Taranan Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  

 (Aktif alan indekslerine “Kadro Ön İnceleme Dosya Hazırlama Düzeni” belgesinden 

ulaşılabilir) 

20 

c) SCIE/ SSCI/AHCI Kapsamı Dışındaki Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Vaka 

Takdimleri 

5 

8. Uluslararası Bilimsel Ansiklopedilerde Madde Yazarlığı (Sadece Sosyal Bilimler için 

geçerlidir) 
15 
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a) Editörlük (Puanlama dergi sayısına göre değil, editörlük yürütülen dergi adına yapılır) 15 

b) Editör Yardımcılığı (Puanlama dergi sayısına göre değil, editörlük yürütülen dergi adına 

yapılır) 

8 

c) Yayın Kurulu Üyeliği (Puanlama dergi sayısına göre değil, yayın kurulu üyeliği yürütülen 

dergi adına yapılır) 

3 

ç) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate 

alınır) 

1 

11. Uluslararası Bir Kuruluş Tarafından Düzenlenen Uluslararası Bilimsel Toplantılarda 

a) Sözlü Sunulan ve Özeti veya Tam Metni Yayımlanan Bildiri 15 

b) Tam Metni veya Özeti Yayımlanan Poster 8 

12. Uluslararası Bir Kuruluş Tarafından Düzenlenen Uluslararası Bilimsel Toplantılarda  

a) Düzenleme Komitesi Üyeliği 10 

b) Bilim Kurulu Üyeliği 5 

13.Atıflar  

a) SCIE/ SSCI/AHCI/SCOPUS Kapsamındaki Dergilerde Yapılan Atıf 10 

b) SCIE/ SSCI/AHCI/SCOPUS Kapsamı Dışındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan 

Atıf 

4 

c) Yurt Dışında Yayımlanan Bilimsel Kitap, Monografi, Yüksek Lisans ve Doktora 

Tezlerinde Yapılan Atıf 

4 

9. Yurt Dışında veya Türkiye’deki Dergilerde Yabancı Dilde Yayınlar (Sadece Sosyal 

Bilimler için geçerlidir) 
10 

10. SCIE, SSCI, AHCI Kapsamı Dışındaki Uluslararası Alan İndekslerince Taranan Hakemli 

Dergilerde 
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B- ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER  

1. Bilimsel Kitap Yazarlığı (ISBN numarası olan, yayımlanmış bilimsel kitap yazarlığı) 50 

2. Bilimsel Kitap Bölüm Yazarlığı (Her bir kitapta bir bölüm için) (ISBN numarası olan, 

yayımlanmış bilimsel kitap içinde bölüm yazarlığı) 
20 

3. TÜBİTAK – ULAKBİM TR Dizinde Taranan Yurt İçi Hakemli Dergilerde  

Yayımlanmış Yayınlar.  
 

a) Özgün Araştırma, Makale 20 

b) Derleme, Editöre Mektup, Teknik Not ve Vaka Takdimi 10 

4. TÜBİTAK – ULAKBİM TR Dizinde Taranan Dergiler Haricinde Yer Alan Yurt İçi Hakemli 

Dergilerde Yayımlanmış Yayınlar. 

 

a) Özgün Araştırma, Makale 10 

b) Derleme, Editöre Mektup, Teknik Not ve Vaka Takdimi 5 

5. Bilimsel Ansiklopedilerde Madde Yazarlığı 10 

6. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantılarda  

a) Sözlü Sunulan ve Tam Metni ya da Özeti Yayımlanan Bildiri 6 

b) Tam Metni ya da Özeti Yayımlanan Poster 4 

7. Ulusal Veri Tabanlarında Taranan Ulusal Bilimsel Yayınlarda (Dergi/Kitap)  

a) Editörlük (Puanlama dergi sayısına göre değil, editörlük yürütülen dergi adına yapılır) 15 

b) Editör Yardımcılığı (Puanlama dergi sayısına göre değil, editörlük yürütülen dergi adına 

yapılır) 

5 

c) Yayın Kurulu Üyeliği (Puanlama dergi sayısına göre değil, yayın kurulu üyeliği yürütülen dergi 

adına yapılır) (Belgelenmelidir) 

3 

8. Bilimsel Eser Çevirisi (ISBN numarası olan yayımlanmış bilimsel kitap veya nadir eser orijinal 

metin çevirisi) 

 

a) Bilimsel Kitap Çevirisi 20 

b) Bilimsel Kitap İçinde Bölüm Çevirisi 5 

c) Açıklamalı ve Yorumlu Kitap Çevirisi (Sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) (Edebiyat 

Fakültesi'nin Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve  

Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih Bölümü öğretim elemanları bu tür çalışmalarını, puan 

değişikliği yapmaksızın B-3a bendinde yer alan "Özgün araştırma, makale" gibi 

değerlendirebilirler) 

30 

ç) Makale Çevirisi (Sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 5 

9.  Bilimsel Kitap ve Karar Tahlilleri (Sadece Hukuk Fakültesi ve Adalet Yüksek Okulu için 

geçerlidir) 
10 

10. Yurt İçi Hakemli Olmayan Dergilerdeki Akademik Yayınlar (Sadece Sosyal Bilimler için 

geçerlidir) 

5 
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C- GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE FAALİYETLERİ   

1. Akademisyenin Hirsch-Index (HI) Puanı (Web of Science kapsamında yapılan atıflar için 

geçerlidir) (Sosyal bilimlerinde puan hesaplaması HI2*5 olarak yapılır) 

 HI*10 

 

2.  Danışmanlığında Yürütülen Tezler ve Bu Tezlerden Üretilmiş Yayınlar   

a) Asgari Süresi İçerisinde Tamamlanmış Olan Doktora Tez Danışmanlığı (Her bir tez için)  5 

b) Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Tez Danışmanlığı (SCIE/ SSCI / AHCI 

kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale, uluslararası kitap veya kitap bölümü) 

 50 

c) Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Tez Danışmanlığı (Ulusal hakemli bilimsel 

dergilerde yayımlanmış makale, ulusal kitap veya kitap bölümü) 

 25 

ç) Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (SCIE / SSCI / AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 

makale, uluslararası kitap veya kitap bölümü) 

 25 

d) Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Ulusal hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış makale, ulusal 

kitap veya kitap bölümü) 

 10 

3. Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Projeleri  

a) TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programlarına Önerilen Proje (En fazla 4 adet belgelenmiş proje 

önerisi puanlamada dikkate alınır) 

 15 

b) TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programlarından Alınan Proje  100 

c) T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Bakanlıklardan 

Alınan Ar-Ge Projesi 

  100 

ç) Üniversite-Sanayi Arasında Yapılan Kontratlı Ar-Ge Projesi  70 

d) Üniversite Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yürütülen (TGB) Ar-Ge Projesi   70 

e) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Proje  30 

4. Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Projeleri 

Başvurusu veya ortaklık başvurusu, Üniversite dışında diğer kurumlar (STK, Bakanlıklar, 

Belediyeler vd.) tarafından yapılan projelerde görev alan adayların, proje değerlendirilmesi 

“Açıklamalar 1- g maddesine” göre yapılır. 

 

a)  Avrupa Birliği Ar-Ge Destek Programlarına Proje Başvurusu (En fazla 4 adet belgelenmiş proje 

önerisi puanlamada dikkate alınır) 

50 

11. Yurt İçinde Yayımlanan Kitap, Monografi ve Doktora Tezleri ile ULAKBİM Tarafından 

Taranan Yurt İçi Hakemli Dergilerde Yapılan Atıf (Kaynakça esas alınır) 

1 
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b) Avrupa Birliği Ar-Ge Destek Programlarından Alınan Proje 

 

200 

c) Avrupa Birliği Dışında Uluslararası Ar-Ge Programlarından Alınan Proje 150 

ç) Proje Tabanlı Mevlana Değişim Uygulaması 70 

5. Fikrî ve Sınâî Mülkiyet Hakları Faaliyetleri  

a) Ulusal Patent Başvurusu 10 

b) Uluslararası Patent Başvurusu 50 

c) Ulusal Patent Belgesi 100 

ç) Uluslararası Patent Belgesi 200 

d) Faydalı Model Belgesi 100 

e) Endüstriyel Tasarım Belgesi 100 

f) Lisanslanan Ulusal Patent Belgesi 200 

g) Lisanslanan Faydalı Model Belgesi 100 

h) Lisanslanan Endüstriyel Tasarım Belgesi 100 

 

6. Sertifika Programları  

a) Eğiticinin-Eğitimi Kapsamında Alınan “Sertifika” (Sadece 1 Sertifika Puanlamaya Dahil  

Edilecektir) 

25 

b) Üniversite Dışına Yönelik “Girişimcilik”, “Teknoloji Yönetimi” veya “İnovasyon 

Yönetimi” kapsamında “Sertifika Programı” düzenleme 

25 

7. Bilimsel Ödüller  

a) Uluslararası Bilimsel Kuruluşlarca Verilen Bilim ve / veya Sanat Ödülü 100 

b) TÜBİTAK, TÜBA Tarafından Verilen Bilim Ödülleri (Yayın Teşvik Ödülü Hariç) 50 

  



15 

 

 

D- GÖRSEL ETKİNLİKLER 

(Sadece İletişim Fakültesi için geçerlidir) 
Uluslararası Ulusal Yerel 

a) Sinema Filmi Yönetmenliği (Sinemalarda ya da televizyonlarda 

gösterilmiş olma ya da yarışmalara kabul edilme şartı aranır) 
30 15  

b) Sinema Filminde Görev Almak (Yapımcı, Yönetmen Yardımcılığı, 

Görsel Yönetmenlik, Kurgulama ve Senaryo-metin yazarlığı yapmış 

olmak ve filmin sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olması 

ya da yarışmalara kabul edilmesi şartı aranır) 

20 10  

c) Belgesel Film Yönetmenliği ya da Kısa Metrajlı Kurmaca Film 

Yönetmenliği (Sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmesi ya 

da yarışmalara kabul edilme şartı aranır) 

15 8  

ç) Belgesel Filmde ya da Kısa Metrajlı Kurmaca Filmde Görev Almak 

(Yapımcı, yönetmen yardımcılığı, görsel yönetmenlik, kurgulama ve 

senaryo-metin yazarlığı yapmış olmak ve filmin sinemalarda ya da 

televizyonlarda gösterilmiş olması ya da yarışmalara kabul edilmesi 

şartı aranır) 

10 5  

d) Reklam Filmi Yönetmenliği, (Televizyon kanallarında yayınlanma 

ya da yarışmalarda kabul edilme şartı aranır) 
10 5  

e) Gazete Yayın Yönetmenliği, Gazete Görsel Yönetmenliği, 

Editörlük (En az bir yıl süreyle yapılmış olma şartı aranır) 
15 8 4 

f) Televizyon Programı Yönetmenliği (Televizyonlarda en az 8 bölüm 

yayınlanmış olma şartı aranır) 
 10 5 

g) Televizyon Programında Görev Almak (Yapımcı, yönetmen 

yardımcılığı, görsel yönetmenlik, kurgulama ve senaryo-metin 

yazarlığı yapmış olmak ve televizyonlarda en az 8 bölüm 

yayınlanmış olma şartı aranır) 

 6 3 

h) Radyo Programı Hazırlamak, Radyo Reklamı Hazırlamak 

(Yönetmen ya da yapımcı olarak en az 13 yayınlanmış programda 

çalışma veya radyo reklamlarında yarışmalara kabul edilme şartı 

aranır) 

 6 3 

ı) İletişim Fakültesi Stüdyolarında Gerçekleştirilen ve "Bölüm Kurulu  

Onayıyla" Eğitim Amaçlı ve Uygulamaya Yönelik Program  

Yönetmenliği (Sadece bir kereye mahsus olmak üzere) 

   

10 

 i) İletişim Fakültesi Öğrenci Uygulama Gazetesinde ve İletişim Fakültesi Haber Ajansında 

"Bölüm Kurulu Onayıyla" Yapılan Editörlük Faaliyeti (Sadece bir kereye mahsus olmak 

üzere) 

10 
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AÇIKLAMALAR 1 

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel 

dosyalarının kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve 

üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör 

kadrolarına başvuran adaylar, tüm bilimsel faaliyetlerini ilgili tablolarda gösterilen başlık ve alt 

başlıklara göre düzenleyerek, her maddede aldıkları puanları gösteren ve elektronik ortamda 

hazırlayacakları bir listeyi çıktı olarak dosyalarına koyacaklardır.  

b) Aday, henüz basılmamış ancak yayımlanması kabul edilmiş eserler için “yayımlanmak 

üzere kabul edilmiştir” yazısını eserin son şekline eklemelidir. Yayıma kabul edilmiş eserler 

için DOI numarası, ISSN / ISBN veya editörden / yayınevinden ıslak veya elektronik imzalı 

belge sunulmalıdır. Bu kapsamda en fazla iki yayın değerlendirilir. 

c) Yazar sayısının birden fazla olduğu bilimsel kitap yazarlığı, bilimsel kitap bölüm 

yazarlığı veya kitap/kitap bölümü çevirisi, makale yazarlığı, editöre mektup, teknik mektup ve 

Sağlık Bilimlerinde vaka takdimi, editörlük, editör yardımcılığı, atıflar, fikrî ve sınâî mülkiyet 

hakları faaliyetleri (C5), sertifika programları (C6-b), bilimsel ödüller (C7), ulusal ve 

uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü sunulan ve özeti veya tam metni yayımlanan bildiri 

veya poster, gibi ortak bilimsel çalışmalarda hak edilen puanlar, yazarlar arasında aşağıdaki 

gibi bölüştürülür (Uluslararası ya da ulusal toplantılarda, sözlü sunumu yapanlar, ilk isim gibi 

kabul edilir): 

i. Yazar sayısı iki ise, birinci yazara hak edilen puanın %60’ı, ikinci yazara hak 

edilen puanın %40’ı verilir. 

ii. Yazar sayısı üç veya daha fazla ise, birinci yazara hak edilen puanın %40’ı 

verilir; hak edilen puanın %60’ ı diğer yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür. 

iii. Sorumlu yazar (corresponding author), eğer birinci isim değilse, bu yazara eserin 

toplam puanının %10’u kadar ilave puan verilir. 

ÖRNEK 1:      

SCIE, SSCI, AHCI kapsamındaki bir dergide yayımlanmış bir makale için 

(Makale için hak edilen puan: 40) 

İki yazarlı ise, 

Birinci isim: 40 × %60 = 24 puan 

İkinci isim: 40 × %40 = 16 puan 

Dört yazarlı ise, 

Birinci isim: 40 × %40 = 16 puan 

Diğer yazarların her biri: (40 × %60) ÷ 3 = 24 ÷ 3 = 8 puan 

- Bu hak edilen puanlara Etki Faktörü (Impact Factor, IF) ilavesi yapılır (bkz. f maddesi).   

ç) Farklı çok merkezli / farklı çok disiplinli çalışmalarda (makale yazarlığı, kitap yazarlığı, 

kitap bölümü yazarlığı veya kitap/kitap bölümü çevirisi, ödül ve patent gibi ortak bilimsel 
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çalışmalar) ve atıflarda hak edilen puan her bir merkez / disiplin için ayrı ayrı kabul edilip, 

aşağıdaki gibi bölüştürülür. Farklı merkez / farklı disiplinler; farklı üniversitelerin veya aynı 

üniversitenin farklı fakülteleri, farklı anabilim dallarıdır. Aynı anabilim dalı içindeki farklı 

bilim dalları, farklı merkez / farklı disiplin değildir. Çalışmada ilk yazarın anabilim dalı, ana 

merkez / disiplin olarak kabul edilip, ana merkez / disiplinde görev alan yazarların hak ettikleri 

puanlar “c” bendindeki yöntemle bölüştürülür.        

Çalışmada ilk yazarın anabilim dalı dışındaki anabilim dalları, ikincil merkez / disiplin olarak 

kabul edilir. İkincil merkez / disiplinde görev alan yazarların hak ettikleri puanların 

hesaplanmasında çalışmanın ilk yazarının aldığı puan baz alınır ve bu puan her bir ikincil 

merkez / disiplinde görev alan yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür. Eğer ikincil merkez / 

disiplinde tek yazar bulunuyorsa, bu yazar, çalışmanın ilk yazarının aldığı puanın %80’ini alır. 

Uluslararası işbirlikli yayınlarda ise, aday ilk yazarın aldığı puanı alır.  

 

ÖRNEK 2: SCIE kapsamındaki bir dergide yayımlanmış bir makale  

(Makale için hak edilen puan: 40) 

Yazarlar: KR, LA, HU, RB, GA, MN 

 

KR, LA HU, RB, GA MN 

A merkezi B merkezi C merkezi 

A merkezi (Ana merkez / disiplin) : 40 puan 

KR (A merkezinde birinci isim) : 40 × %60 = 24 puan  

LA (A merkezinde ikinci isim) : 40 × %40 = 16 puan 

B merkezi (İkincil merkez / disiplin) : 24 puan (Çalışmanın ilk yazarının (KR) aldığı puan) 

Yazarların her biri (HU, RB ve GA) : 24 ÷ 3 = 8 puan 

C merkezi (İkincil merkez / disiplin) : 24 puan 

  MN       : 24 × %80 =19,2 puan (İkincil merkezde tek yazar 

bulunuyorsa, aday çalışmanın ilk yazarının aldığı puanın %80’i kadar puan alır) 

- Bu hak edilen puanlara Etki Faktörü (Impact Factor, IF) ilavesi yapılır (bkz. f maddesi).  
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ÖRNEK 3: TÜBİTAK – ULAKBİM ulusal veri tabanlarında taranan yurt içi hakemli bir 

dergide yayımlanmış bir makale. 

(Makale için hak edilen puan: 20)  

Yazarlar: DA, SN, GC, NK, TY, FK 

 

DA SN GC, NK, TY, FK 

A merkezi B merkezi C merkezi 

 

A merkezi (Ana merkez / disiplin) : 20 puan  

DA (A merkezinde tek isim) : 20 puan  

B merkezi (İkincil merkez / disiplin) : 20 puan (Çalışmanın ilk yazarının (DA) aldığı puan) 

SN : 20 × %80 =16 puan (İkincil merkezde tek yazar bulunuyorsa, 

çalışmanın ilk yazarının aldığı puanın %80’i kadar puan alır) 

B merkezi (İkincil merkez / disiplin) : 20 Puan 

Yazarların her biri (GC, NK, TY, FK) : 20 ÷ 4 = 5 puan 

d) Bir makale aynı zamanda önceden bildiri olarak da sunulmuş ise makale tam puan 

olarak, bildiri EK-1’de belirtilen puanların %50’si üzerinden değerlendirilir.                                    

e) Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Faaliyetleri, C3-C4 maddelerinin puan 

hesaplanmasında, proje yürütücüsü proje puanının %70’ini alır. Diğer araştırmacıların her biri 

toplam proje puanının %50’sini, proje danışmanlarının her biri toplam proje puanının %30’unu 

ve proje bursiyerlerinin (Yalnızca Doktor Öğretim Üyesi başvurularında geçerlidir) her biri 

toplam proje puanının %20’sini alır. (2214 projelerinde öğretim elemanı, doktora programı 

eğitimi sırasında bursiyer olarak kabul edilip, hak edilen puanın yüzde 20’sini; 2219 projeleri 

ise TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programlarından Alınan Proje olarak kabul edilip öğretim elemanı 

puanın tamamını hesaplamalarda kullanabilir.) 

f) SCIE/SSCI/AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makaleler için  

- IF (Impact Factor ) / Etki Faktörünün puanlamaya etkisi aşağıdaki gibidir, 

Net Puan = Hak Edilen Puan + (5 x IF)  

- Makale yayınlandığı tarihte, belirtilen derginin Q1 veya Q2 indeksinde yer alması 

halinde hak edilen puana %50, Q3 indeksinde yer alması halinde ise %25 oranında 

ek puan verilir.  

g) Başvurusu veya ortaklık başvurusu, Üniversite dışında diğer kurumlar (STK, 

Bakanlıklar, Belediyeler vd.) tarafından yapılan “Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik Destek 

Programları Projelerinde” görev alan adayların, proje süresinin en az 3 ay olması 

beklenmektedir. Aday, Üniversite dışında diğer kurumların bu kapsamdaki (C- 4. b/c) 

projelerinde aldığı görevlerden, proje puanının %15’ini alır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerine 

Bağlı Anasanat ve Sanat Dalları Akademik Yükseltilme ve Atama 

Kriterleri  

 (Müzikoloji Bölümü için geçerli değildir) 

Doktor Öğretim Üyeliği İçin 

MADDE 11-   

(1) Doktora veya Sanatta Yeterlik unvanının kazanılmış olması gerekir. 

(2) Adayın doktora veya sanatta yeterlik tezinin bir kitap olarak ya da Yüksek Öğretim 

Kurumu veya İstanbul Üniversitesi’nin sağlayacağı elektronik ortamda yayımlanmış 

olması gerekir. 

(3) Adayın Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri Akademik Yükseltilme ve 

Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sistemi EK-1’de yer alan 

A1-A13, B1-B11, C1-C7 maddelerinden en az 5 puan; Devlet Konservatuvarı EK-2’de 

yer alan maddelerden en az 30 puan alması koşulu ile EK-1 ve EK-2’de yer alan tüm 

maddelerden toplam 70 puanı tamamlamış olması gerekir. 

Doçentlik İçin 

MADDE 12-  

(1) Doçent unvanının kazanılmış olması gerekir. 

(2) Doçent kadrosuna atanabilmek için doçentlik sözlü sınavında başarılı olmak gerekir. 

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 

65 puan veya uluslararası geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk 

bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması 

hâlinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek. 

(4) Adayın Devlet Konservatuvarı EK-2’de yer alan maddelerden en az 80 puan; Sağlık 

Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri Akademik Yükseltilme ve Atamada 

Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sistemi EK-1’de yer alan A1-

A13, B1-B11, C1-C7 maddelerinden en az 20 puan alması ve bu puanların en az 40 

puanının başvuru tarihi itibarı ile son 4 yıl içinde alınmış olması koşulu ile EK-1 ve 

EK-2’de yer alan tüm maddelerden toplam 200 puanı tamamlamış olması 

gerekmektedir. 

Profesörlük İçin 

MADDE 13-  

(1) Aday doçent unvanını aldıktan sonra, yapılmış yapıt (müzik kompozisyonu, tiyatro eseri 

vb.) ya da etkinliklerinden birini başlıca eseri olarak sunar. 
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(2) Adayın Devlet Konservatuvarı EK-2’de yer alan maddelerden en az 100 puan; Sağlık 

Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri Akademik Yükseltilme ve Atamada 

Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sistemi EK-1’de yer alan A1-A13, 

B1- B11, C1-C7 maddelerinden en az 30 puan alması ve bu puanların en az 70 puanını 

doçentlik unvanını aldıktan sonra alması koşulu ile EK-1 ve EK-2’de yer alan tüm 

maddelerden toplam 325 puanı tamamlamış olması gerekmektedir.   

(3) En az bir yüksek lisans veya doktora veya sanatta yeterlik tezi yönetilmiş olması 

gereklidir. (Profesörlüğe yükseltilme ve atanma için gerekli olan "en az bir yüksek lisans 

veya doktora veya uzmanlık tezi yönetilmiş olması" koşulu, son beş yılda ilgili kurumda 

doktora, yüksek lisans, uzmanlık tezi yapılmadığının ya da yeterli sayıda öğrenci 

olmadığının belgelenmesi hâlinde aranmayacaktır). 

(4) Profesör kadrosuna atanabilmek için doçentlik sözlü sınavında başarılı olmak gerekir. 

Doktor Öğretim Üyeliğine Yeniden Atanmak İçin 

MADDE 14-   

(1) Dr. Öğretim Üyesinin görev süresi İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 

Atama Kriterleri Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri  Akademik 

yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sistemi 

EK-1’de yer alan A1-A13, B1-B11, C1-C7 maddelerinden ve Devlet Konservatuvarı 

EK-2’de yer alan tüm maddelerden toplamda en az 50 puan alması koşulu ile 3 yıl 

uzatılır.  

(2) İstanbul Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta iken görev süresi 

sona eren ve yeniden atanma kriterlerinin gerektirdiği asgari koşulları sağlayamayan 

adaylar, Birim ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla en fazla 1 yıl ek süre ile yeniden 

atanabilir.   

(3) İstanbul Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda iken yaş haddinden dolayı 

emekliliğine üç yıldan az süre kaldığını beyan eden kişilerden yeniden atanma koşulları 

aranmaz. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM  

Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümüne Bağlı Anabilim Dalları 

Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri 1 

Doktor Öğretim Üyeliği İçin 

MADDE 15-  

(1) Doktora unvanının kazanılmış olması gerekir. 

(2) Adayın doktora tezinin bir kitap olarak ya da Yüksek Öğretim Kurumu veya İstanbul 

Üniversitesi’nin sağlayacağı elektronik ortamda yayımlanmış olması gerekir.  

(3) Adayın Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri Akademik Yükseltilme ve 

Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sistemi EK-1’de yer alan 

A1-A13, B1- B11, C1-C7 maddelerinden en az 30 puan alması koşulu ile Devlet 

Konservatuvarı EK-2’de yer alan tüm maddelerden toplam 70 puanı tamamlamış olması 

gerekir. 

Doçentlik İçin 

MADDE 16-  

(1) Doçent unvanının kazanılmış olması gerekir. 

(2) Doçent kadrosuna atanabilmek için doçentlik sözlü sınavında başarılı olmak gerekir. 

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 

65 puan veya uluslararası geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk 

bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması hâlinde 

ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek. 

(4) Adayın Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri Akademik Yükseltilme ve 

Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sistemi EK-1’de yer alan 

A1-A13, B1- B11, C1-C7 maddelerinden en az 60 puan alması ve bu puanların en az 30 

puanının başvuru tarihi itibarı ile son 4 yıl içinde alınmış olması koşulu ile EK-1 ve EK-

2’de yer alan tüm maddelerden toplam 200 puanı tamamlamış olması gerekmektedir.  

Profesörlük İçin 

MADDE 17-  

(1) Aday doçent unvanını aldıktan sonra, yapılmış çalışmalarından birini başlıca eseri olarak 

sunar. 

(2) Adayın Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri Akademik Yükseltilme ve 

Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sistemi EK-1’de yer alan 

A1-A13, B1- B11, C1-C7 maddelerinden en az 100 puan alması ve bu puanların en az 

50 puanının doçentlik unvanını aldıktan sonra alınması koşulu ile EK-1 ve EK-2’de yer 

alan tüm maddelerden toplam 325 puanı tamamlamış olması gerekmektedir. 

                                                 
1
 Aday çalıştığı kurumun, Doçentlik Temel Alanı’ndan farklı olduğunu belirtmesi durumunda, Doçentlik Temel 

Alanına uygulanan kriterler esas alınır. 
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(3) En az bir yüksek lisans veya doktora veya sanatta yeterlik tezi yönetilmiş olması 

gereklidir. (Profesörlüğe yükseltilme ve atanma için gerekli olan "en az bir yüksek lisans 

veya doktora veya uzmanlık tezi yönetilmiş olması" koşulu, son beş yılda ilgili kurumda 

doktora, yüksek lisans, uzmanlık tezi yapılmadığının ya da yeterli sayıda öğrenci 

olmadığının belgelenmesi hâlinde aranmayacaktır). 

(4) Profesör kadrosuna atanabilmek için doçentlik sözlü sınavında başarılı olmak gerekir. 

Doktor Öğretim Üyeliğine Yeniden Atanmak İçin 

MADDE 18-  

(1) Dr. Öğretim Üyesinin görev süresi İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 

Atama Kriterleri Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri Akademik 

Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama 

Sistemi EK-1’de yer alan A1-A13, B1-B11, C1-C7 maddelerinden ve Devlet 

Konservatuvarı EK-2’de yer alan tüm maddelerden toplamda en az 60 puan alması 

koşulu ile 3 yıl uzatılır.  

(2) İstanbul Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta iken görev süresi 

sona eren ve yeniden atanma kriterlerinin gerektirdiği asgari koşulları sağlayamayan 

adaylar, Birim ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla en fazla 1 yıl ek süre ile yeniden 

atanabilir.   

(3) İstanbul Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda iken yaş haddinden dolayı 

emekliliğine üç yıldan az süre kaldığını beyan eden kişilerden yeniden atanma 

koşulları aranmaz. 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 

 

EK-2. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK 

FAALİYETLER VE PUANLAMA SİSTEMİ 

A- MÜZİK KOMPOZİSYONLARI PUAN 

 

a) Sahne Yapıtı (Opera, Bale, Müzikal Tiyatro, Oratoryo vb.) 50 

b) Senfonik Yapıt (Senfoni, Konçerto vb.) 50 

c) Oda Müziği Yapıtı, Koro Yapıtı, Solo Yapıt 35 

ç) Düzenleme 15 

d) Elektronik Müzik Yapıtı 25 

 

B- ESER YAZIMI/ÇEVİRİSİ  

a) Tam Uzunlukta Tiyatro Oyunu, Libretto, Müzikal Tiyatro Oyunu (Sahnelenmek 

Kaydıyla) 

40 

b) Kısa Tiyatro Oyunu (Sahnelenmek Kaydıyla) 30 

c) Tam Uzunlukta Tiyatro Oyunu, Libretto, Müzikal Tiyatro Oyunu Çevirisi (Sahnelenmek 

Kaydıyla) 

20 

ç) Kısa Tiyatro Oyunu Çevirisi (Sahnelenmek Kaydıyla) 10 

 

C-ULUSLARARASI SANATSAL ETKİNLİKLER 

a) Tam Uzunlukta Tiyatro Oyunu, Müzikal Tiyatro Oyunu, Bale Eseri Yönetmek 40 

b) Kısa Tiyatro Oyunu Yönetmek 20 

c) Bireysel dinleti (Solo Resital) 40 

ç) Karma dinleti 25 

d) Eşlikçi olarak katılım (Korrepetitör) 30 



24 

 

e) Orkestra, Opera veya Balede solist olarak yer almak  

Tiyatroda başrol oynamak 

40 

f) Oda müziği dinletisi 35 

g) Orkestrada (tutti), Operada (koro), Balede (cor de ballet) yer almak 20 

h) Orkestra Dinletisinde Orkestranın Şefliğini Üstlenmek  40 

ı) Koro Dinletisinde Koronun Şefliğini Üstlenmek  35 

i) Tiyatro Oyunu, Opera, Bale, Müzikal Tiyatro Oyununda Yönetmen Yardımcılığı, Reji 

Asistanlığı,  Sahne Amirliği Yapmak 

15 

j) Sinema Filmi Yönetmenliği (Sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olma ya da 

yarışmalara kabul edilmiş olma şartı aranır) 

30 

k) Sinema Filminde Görev Almak (Yapımcı, Oyuncu, Besteci, Yönetmen Yardımcılığı, 

Görsel Yönetmenlik, Kurgulama ve Senaryo-metin yazarlığı yapmış olmak ve filmin 

sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olması ya da yarışmalara kabul edilmiş olma 

şartı aranır) 

20 

l) Belgesel Film Yönetmenliği ya da Kısa Metrajlı Kurmaca Film Yönetmenliği 

(Sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmesi ya da yarışmalara kabul edilmiş olma şartı 

aranır)  

15 

    m) Belgesel Filmde ya da Kısa Metrajlı Kurmaca Filmde Görev Almak (Yapımcı, Oyuncu, 

Besteci, Yönetmen Yardımcılığı, Görsel Yönetmenlik, Kurgulama ve Senaryo-metin yazarlığı 

yapmış olmak ve filmin sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olması ya da 

yarışmalara kabul edilmiş olma şartı aranır)  

10 

n) Radyo, TV Etkinliğine Katılmak 20 

o) Bireysel Audio yayın (CD) 40 

   ö) Karma Audio yayın (CD) 25 

D-ULUSLARARASI ORGANİZASYON ETKİNLİKLERİ 

a) Bireysel dinleti organize etmek 20 

b) Karma dinleti, Koro dinletisi organize etmek 25 

c) Orkestra, Opera, Bale ve Tiyatro etkinliği organize etmek 25 

ç) Oda müziği etkinliği organize etmek 25 

d) Radyo, TV Etkinliği organize etmek 20 
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E-ULUSAL SANATSAL ETKİNLİKLER  

a) Tam Uzunlukta Tiyatro Oyunu, Müzikal Tiyatro Oyunu, Bale Eseri Yönetmek 30 

b) Kısa Tiyatro Oyunu Yönetmek 15 

c) Bireysel dinleti (Solo Resital) 30 

ç) Karma dinleti 15 

d) Eşlikçi olarak katılım (Korrepetitör) 20 

e) Orkestra, Opera veya Balede solist olarak yer almak  

Tiyatroda başrol oynamak 30 

f) Oda müziği dinletisi 25 

g) Orkestrada (tutti), Operada (koro), Balede (cor de ballet) yer almak 10 

h) Orkestra Dinletisinde Orkestranın Şefliğini Üstlenmek 30 

ı) Koro Dinletisinde Koronun Şefliğini Üstlenmek 25 

i)Tiyatro Oyunu, Opera, Bale, Müzikal Tiyatro Oyununda Yönetmen Yardımcılığı, Reji 

Asistanlığı, Sahne Amirliği Yapmak 

10 

j) Sinema Filmi Yönetmenliği (Sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olma ya da 

yarışmalara kabul edilmiş olma şartı aranır) 
15 

k) Sinema Filminde Görev Almak (Yapımcı, Oyuncu, Besteci, Yönetmen Yardımcılığı, 

Görsel Yönetmenlik, Kurgulama ve Senaryo-metin yazarlığı yapmış olmak ve filmin 

sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olması ya da yarışmalara kabul edilmiş olma 

şartı aranır) 

10 

l) Belgesel Film Yönetmenliği ya da Kısa Metrajlı Kurmaca Film Yönetmenliği 

(Sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmesi ya da yarışmalara kabul edilmiş olma şartı 

aranır)  

10 

m) Belgesel Filmde ya da Kısa Metrajlı Kurmaca Filmde Görev Almak (Yapımcı, Oyuncu, 

Besteci, Yönetmen Yardımcılığı, Görsel Yönetmenlik, Kurgulama ve Senaryo-metin 

yazarlığı yapmış olmak ve filmin sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olması ya 

da yarışmalara kabul edilmiş olma şartı aranır)  

5 

n) Radyo, TV Etkinliğine Katılmak  10 

o) Bireysel Audio yayın (CD) 20 

ö) Karma Audio yayın (CD) 10 

  

F-ULUSAL ORGANİZASYON ETKİNLİKLERİ  
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a) Bireysel dinleti organize etmek 10 

b) Karma dinleti, Koro dinletisi organize etmek 15 

c) Orkestra, Opera, Bale etkinliği organize etmek 15 

ç) Oda müziği etkinliği organize etmek 15 

d) Radyo, TV Etkinliği organize etmek  10 

  

G-SANATSAL ÖDÜLLER  

a) Uluslararası sanat ödülü 60 

b) Uluslararası yarışma ödülü 1.lik 60 

c) Uluslararası yarışma ödülü 2.lik 40 

ç) Uluslararası yarışma ödülü 3.lük 30 

d) Ulusal sanat ödülü 40 

e) Ulusal yarışma ödülü 1.lik 40 

f) Ulusal yarışma ödülü 2.lik 30 

g) Ulusal yarışma ödülü 3.lük 20 

 

AÇIKLAMALAR 2 

Diğer akademik faaliyetler için, Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Fen Bilimleri, 

Sosyal Bilimler ve Mimarlık Bilimleri EK-1 Akademik Yükseltilme ve Atamada 

Değerlendirilmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sisteminde yer alan AÇIKLAMALAR 

1’de belirtilen koşullar geçerlidir. 

AÇIKLAMALAR 3 

Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Mimarlık 

Bilimleri Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirilmeye alınacak Faaliyetler ve 

Puanlama Sistemi EK- 1’e ait puanlamada Konservatuvar için Sosyal Bilimler puanları esas 

alınacaktır. 
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ALTINCI BÖLÜM  

Yürürlük 

 

MADDE 19- (1) İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri, 2547 

Sayılı Kanun’un 23. Maddesinin (c) bendi, 24. Maddesinin (d) bendi ile 26. Maddesinin (a) 

bendi uyarınca 01.01.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girer ancak bu tarihten önce ilan edilen 

öğretim üyesi kadroları için yürürlülükte olan kriterlerin uygulanması gerekmektedir. 


