
 

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ  

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönerge ile İzmir Bakırçay Üniversitesinin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul 

ile Meslek Yüksekokullarında akademik kadroların oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla 

öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilme için başvuracak adaylarda aranacak objektif ve 

denetlenebilir nitelikte şartların tespiti ve nitelikli öğretim üyelerinin istihdamına yönelik 

ilkelerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Kapsam 

MADDE 2-(1) Bu Yönerge, İzmir Bakırçay Üniversitesinde öğretim üyeliğine atanma ve 

yükseltilmelerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yanı sıra İzmir Bakırçay Üniversitesi 

tarafından aranan akademik faaliyetlerle ilgili ölçütleri ve bu ölçütlerin değerlendirmesi ve 

uygulanması hususlarını kapsar.  

(2) Yönerge ekinde sunulan Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Puan Tablosu bu Yönergenin 

ayrılmaz parçasıdır. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24, 26 ncı maddeleri 

ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a. Aday: İzmir Bakırçay Üniversitesinde daimi veya sözleşmeli statüdeki bir akademik 

kadroya atanmak veya yeniden atanmak üzere başvuranları, 

b. Akademik Etkinlik Formu: ÜAK Son Dönem Alan Başvuru Formunu, 

c. Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Puan Tablosu: Yönerge ekinde yer alan ve akademik 

ve diğer etkinliklerin her birine karşılık gelen puanları belirtir tabloyu, 

d. Beyanname Formu: Zorunlu Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, 



e. Başlıca Yazar: Tek yazarlı makaledeki yazarı veya çoklu yazarlı makalelerde ilk yazarı 

yahut danışmanı olduğu lisansüstü öğrencisi ile birlikte yazılmış makaledeki yazarı, 

f. Başlıca Araştırma Eseri: Profesör kadrosuna başvuran adayların sunacağı, doçent 

unvanını aldıktan sonra yapılmış araştırmaya dayalı bir eser olması ve bu eserde birinci 

yazar olarak ya da lisansüstü öğrencisi ile yer aldığı eserini, 

g. Birim: İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunu, 

h. Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü, 

i. Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu, 

j. ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu, 

k. Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini  

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN GENEL ESASLAR 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmada ilk müracaat 

MADDE 5- (1) Öğretim üyeliği kadrosuna başvuracak olan aday Üniversite Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi  kapsamında istenen bilgi ve belgeleri, bir dilekçe ve 

özgeçmişleri ile birlikte sunar.  

(2) Başvuru dosyası, Profesörlük kadrosuna başvurularda altı, Doçentlik ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına başvurularda dört nüsha olacak şekilde ilanda belirtilen ilgili birimlere şahsen 

veya posta yolu ile ulaştırılır. Başvuru dosyalarından biri fiziki dosya olmak kaydı ile diğer 

kopyalar dijital (Taşınabilir Bellek) olarak hazırlanmalıdır.  

Belgelerin sunulması 

MADDE 6- (1) Öğretim üyeliği kadrolarına başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun hükümlerince 

öngörülen hususların yanı sıra bu yönerge kapsamında istenen ve tanımlanan puanlama 

sisteminin gerektirdiği tüm akademik faaliyetlerinin belgelerini, başvurusuna eklemekle 

yükümlüdür.  

(2) Başvuru dosyası içinde sunulan eser, bilgi ve belgeler ile bu Yönerge ekinde yer alan 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Puan Tablosundaki puan cetveli aday tarafından açık ve 



anlaşılır bir biçimde eşleştirilerek puanlanır ve başvuruya eklenir. Bu puan cetveli Yükseltilme 

ve Atanma Ön Değerlendirme Komisyonu ve jüri üyelerini bilgilendirme amaçlıdır. 

(3) Başvuru dosyası için istenen belgelerin müracaat süresi içinde sağlanamaması veya eksik 

olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmaz. 

Yükseltilme ve Atanma ölçütlerinin rolü 

MADDE 7- (1) Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri, Üniversite öğretim üyeliğine 

atanma, yeniden atanma ve yükseltilme için gerekli asgari faaliyet ve puan düzeyini belirler. 

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın akademik birikimi ayrıntılı biçimde incelenir.  

(3) Adayın Yönerge ekinde yer alan Tablodaki puanlamaya göre ön değerlendirmeyi geçmiş 

olması, adaya atanma ve yükseltilme hakkı vermez. 

Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Komisyonu’nun oluşturulması ve yapılacak 

incelemenin kapsamı 

MADDE 8- (1) Akademik kadro ilanına müracaat süresinin dolmasından sonraki beş iş günü 

içerisinde, ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve 

profesörlük için en az üç profesör öğretim üyesinden oluşacak bir Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Ön Değerlendirme Komisyonu belirlenir. Doktor öğretim üyeliğine yeniden atanma 

süreci bu maddenin kapsamı dışındadır.  

(2) Ön değerlendirme komisyonunun belirlenmesinde adaylar ile herhangi bir çıkar çakışması 

veya çatışması olmamasına dikkat edilir.  

(3) Adayın başvurusu Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Puan Tablosu çerçevesinde ön 

değerlendirmeye alınır. 

(4) Ön Değerlendirme Komisyonu, başvuru dosyasının atanma ölçütlerine uygunluğunu ve 

atanma için Üniversite tarafından öngörülen asgari puana ulaşılıp ulaşılmadığını şeklen inceler; 

içerik bakımından herhangi bir değerlendirme yapmaz. 

 (5)  Ön Değerlendirme Komisyonu adaylar hakkındaki kararını en fazla beş iş günü içinde verir 

ve olumlu veya olumsuz görüşünü açıkça belirterek Rektörlük makamına arz eder. 

(6) Ön değerlendirme sonucu olumlu olan başvuru(lar), bilim veya sanat jürisine gönderilir. 

Bilim veya sanat jürilerinin oluşturulması ve yapacağı değerlendirme 

MADDE 9- (1) Bilim veya sanat değerlendirme jürilerinin oluşturulmasında 2547 sayılı Kanun 

hükümleri esas alınır.  



(2) Ön değerlendirme sonucu olumlu olan adayların dosyaları, jüri üyelerine süresi içinde 

gerekçeli bir rapor sunmalarına ilişkin bir üst yazı ile 30 gün içerisinde iletilir.  

(3) Bilim veya sanat jüri üyelerinin her biri bu Yönergedeki Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri 

Puan Tablosuna göre kişisel değerlendirme raporunu hazırlar. 

(4) Kişisel değerlendirme raporunda aday(lar)ın hangi gerekçelere dayalı olarak uygun 

bulunduğunun veya uygun bulunmadığının ayrıntılı ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde 

belirtilmesi zorunludur. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ATANMA VE YÜKSELTİLMEDE ARANACAK ZORUNLU BAŞVURU ŞARTLARI 

Yabancı dil şartı 

MADDE 10- (1) İlk kez öğretim üyeliği kadrolarına başvuran adayların Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan almaları zorunludur.  

(2) Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde ilk kez öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 80 puan 

almış olmaları zorunludur.  

Profesörlüğe yükseltilme ve atanma için adayın taşıması gereken asgari şartlar  

MADDE 11- (1) Profesörlüğe atanmak için başvuran adaylarda; doçent unvanını aldıkları 

tarihten profesörlüğe başvuru tarihine kadar geçen süre içerisinde, Doçentlik unvanına 

başvurulan tarihteki ÜAK doçentlik yayın ölçütlerini yeniden sağlamaları şartı aranır. 

(2) Adayların, doçent unvanının alınmasından sonra aşağıdaki şartları gerçekleştirmeleri 

gerekir: 

a. Doçentlik sonrası yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstermek, 

b. Doçent unvanının alındığı tarihten itibaren önlisans, lisans veya lisansüstü seviyede  

en az dört yarıyıl ders vermek şartı ile açık bulunan profesör kadrosu ile ilgili bilim 

alanında en az beş yıl çalışmış olmak, 

c. Lisansüstü seviyede en az iki tez yönetmiş olmak, 

d. 11.2.c şartını sağlayamayanlar için en az bir bilimsel araştırma projesi yürütmüş olmak, 

 

 

 



Doçentlik kadrosuna atanmak için adayın taşıması gereken asgari şartlar 

MADDE 12- (1) Doçentlik kadrosuna atanmak için gereken şartlar şunlardır: 

(a) Başvurulan bilim alanında veya ilgili alanda ÜAK tarafından doçent unvanını almış olmak, 

(b) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlilik eğitimini tamamladığı tarihten itibaren önlisans, lisans veya lisansüstü 

seviyede en az iki yarıyıl ders vermiş olmak, 

(c)  Lisansüstü seviyede en az bir tez yönetmiş olmak, 

(d) 12.1.c bendindeki şartın yerine getirilemediği durumlarda, bir bilimsel araştırma projesini 

yürütmüş veya yürütüyor olmak. 

(2) Yabancı dilde eğitim yapan birimlere yapılacak bütün kadro atamalarında, birim yönetim 

kurulu tarafından belirlenen, birim yöneticisi veya görevlendireceği bir öğretim üyesi 

başkanlığında en az üç profesör öğretim üyesinden oluşturulmuş bir jüri önünde ilgili yabancı 

dilde bir deneme dersi anlatması ve 3 jüri üyesinden 2’sinin başarılı bulması şartı aranır. 

 

 Doktor öğretim üyesi kadrosuna ilk atanma için adayın taşıması gereken asgari şartlar 

MADDE 13- (1) Doktor Öğretim üyesi kadrosuna ilk kez atanacakların, Üniversite’nin 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Puan Tablosu çerçevesinde aşağıdaki şartları sağlamaları 

zorunludur. Bu kapsamda; 

a) Fen Bilimleri ve Matematik, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Sağlık 

Bilimleri, Tıp, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanlarında A1-A2 veya B1-B3 

maddeleri kapsamında en az 1 yayın olmak kaydıyla, A-H maddelerinden toplam 30 

puan almış olmak. 

b) Eğitim Bilimleri, Filoloji, Hukuk, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanlarında 

A1-4 maddelerinden veya B1-2 maddelerinden en az bir yayın olmak kaydıyla, A-H 

maddelerinden toplam 30 puan almış olmak. 

(2) Bunun yanı sıra şu şartlar aranır: 

(a) Birim yönetim kurulu tarafından belirlenen, birim yöneticisi veya görevlendireceği bir 

öğretim üyesi başkanlığında profesör veya doçent ünvanlı en az üç öğretim üyesinden oluşan 

bir jüri önünde atanacağı birimin eğitim dilinde deneme dersi anlatması ve 3 jüri üyesinden 

2’sinin başarılı bulması şartı aranır. 

Doktor öğretim üyesi kadrosuna yeniden atanmalar için adayın taşıması gereken asgari 

şartlar 



MADDE 14- (1) Doktor öğretim üyeleri, atanma sürelerinin dolmasından en geç bir ay önce, 

yeniden atanmak amacıyla ilgili birim yönetim kuruluna başvurur.  

(2) Son atanma tarihinden itibaren yapılan yayınlar ile yürütülen görev ve faaliyetler, 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Puan Tablosu çerçevesinde hesaplanarak bir tablo ile birlikte 

başvuru dosyasına eklenir.  

(3) Yeniden atanmalarda başvuru dosyası ilgili birim tarafından belirlenen jüri üyelerine 

doğrudan gönderilir. 

(4) Doktor öğretim üyeliğine yeniden atanma yapılabilmesi için gereken puanlar, son atanma 

süresi dikkate alınarak belirlenir. Buna göre son atanma süresi üç yıl olanların yeniden 

atanmaları için gereken asgari puanlar bilim alanlarına göre şu şekildedir: 

 

Fen Bilimleri ve Matematik, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, 

Tıp, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanlarında; 

A1 maddesi kapsamında en az 1 makale yayınlamak, 

A3, A4, B1, B3, B4, B5 maddeleri kapsamında en az 1 yayın, 

D maddesi kapsamında en az 2 puan almış olmak, 

G maddesi kapsamında en az 2 puan almış olmak, 

H maddesi kapsamında en az 2 puan almış olmak 

zorunludur. 

 

Eğitim Bilimleri, Filoloji, Hukuk, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanlarında; 

A1-A6 maddeleri kapsamında en az 2 makale yayınlamış olmak, 

A7, A9 veya B1, B2, B6, B7, B8, B9, B10 maddeleri kapsamında en az 1 faaliyette bulunmak,  

D maddesi kapsamında en az 2 puan almış olmak, 

G maddesi kapsamında en az 2 puan almış olmak, 

H maddesi kapsamında en az 2 puan almış olmak 

zorunludur. 

 

 (5) Adayın A-H maddeleri arasından zorunlu asgari puan şartlarını sağlayarak en az 40 puan 

karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma, Tabloda sadece bir bölümde 

yazılarak puanlandırılır. 



  

(6) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile hâlihazırda görev yapan bütün doktor 

öğretim üyelerinin yeniden atanmaları, bu yönerge hükümleri uygulanmadan üç yıllığına 

yapılacaktır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 15- (1) Bütün atanma, yükseltilme ve yeniden atanmalarda başvuru dosyasında 

bulunan çalışmaların yayınlanmış olması veya DOI numarası almış olması veyahut kabul 

mektubu almış olması şartı aranır. Herhangi bir başvuruda kullanılan yayın sonraki başvuruda 

ibraz edilemez. 

Denklik  

MADDE 16- (1) Yurt dışından alınan akademik unvan ve derecelerin 2547 sayılı 

Yükseköğretim kanunun uyarınca denkliğinin verilmiş olması şarttır. 

Yürürlük 

MADDE 17- (1) Bu Yönerge, 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EKLER 

 

YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ PUAN TABLOSU  

 Kod Tanım Puan  

 I-BİLİMSELÇALIŞMALAR  

A Makaleler/Kitap     

 

 

Başvurulan bilim alanı ile 

ilgili ve adayın hazırladığı 

lisansüstü tezlerden 

üretilmemiş olmak 

kaydıyla (editöre mektup, 

özet, derleme ve teknik not 

hariç) tam araştırma 

makaleleri/ Kitap 

 

 

A-1 
SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde 

yayımlanmış makale 
20  

A-2 

Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (A-1 maddesinde 

belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde 

yayımlanmış özgün araştırma makalesi 

 

Sağlık Bilimleri Temel Alanı için 

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı için 

Filoloji Temel Alanı için 

Eğitim Bilimleri Temel Alanı için 

   

 

 

 

10 

10 

10 

15 

 

A-3 

A-1 ve A-2 maddeleri dışındaki diğer uluslararası hakemli 

dergilerde yayımlanmış makale  

 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Ziraat,  

Orman ve Su Ürünleri Temel Alanları için 

 

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı için  

 

  

 

8 

 

 

5 

 

A-4 

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde 

yayımlanmış makale 

 

Hukuk Temel Alanı için 

 

Diğer Temel Alanlar için 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

 

  

 

A-5 

A-1 veya A-2 kapsamındaki yayınlarda alanında bilime katkı 

sağlayan kitap kritiği makalesi  

 

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı için 

Filoloji Temel Alanı için 

 

 

 

5 

5 

 

A-6 
A-4 maddesi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 

makale 

 

 
 



 

Hukuk Temel Alanı için 

Diğer Temel Alanlar için 

 

5 

4 

A-7 

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 

 

Hukuk Temel Alanı (tek yazarlı) 

Hukuk Temel Alanı için (ulusal da olabilir, çok yazarlı kitap) 

Diğer Temel Alanlar için  

  

 

25 

15 

20 

 

A-8 

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü 

veya bölüm yazarlığı 

 

Hukuk Temel Alanı için (ulusal da olabilir) 

Diğer Temel Alanlar için 

 

 

 

10 

10 

 

A-9 

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 

 

Hukuk Temel Alanı için (tek yazarlı kitap)  

Diğer Temel Alanlar için 

 

 

25 

15 

 

A-10 
Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya 

bölüm yazarlığı 
8  

A-11 

SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde 

yayımlanmış Vaka Takdimi  

 

Sağlık Bilimleri Temel Alanı için 

 

 

5 

 

 

A-12 

SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde 

veya uluslararası alan indeksleri tarafından taranan yayınlarda 

alanında bilime katkı sağlayan kitap kritiği yapılmış makale 

 

Hukuk ve Eğitim Bilimleri Temel Alanları için 

 

 

 

 

5 

 

*Eğitim Bilimleri, Filoloji, Hukuk, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanları için A7-10 maddeleri 

kapsamında sadece ders kitabı niteliği dışındaki özgün bilimsel kitaplar puanlanabilir; aynı kitaptaki 

bölümlerden sadece biri dikkate alınır. Alana özgü ansiklopedi maddelerinin üç veya daha çok maddesi bir kitap 

bölümü kabul edilir. 

 

** Fen Bilimleri ve Matematik, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp, Ziraat, 

Orman ve Su Ürünleri Temel Alanları için A7-10 maddeleri kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden en fazla 

ikisi dikkate alınır. Bu maddeler kapsamında en fazla 20 puan alınabilir. 

 

B 
Lisansüstü Tezlerden/ Tıpta Uzmanlık Tezlerinden Üretilmiş Yayın /Bildiri/Kitap    

Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla  

B-1 SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale 

 

 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı için SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI 

kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale veya uluslararası yayınevleri tarafından 

yayımlanmış kitap ya da kitap bölümü 

 

Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri 

Temel Alanı için SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde 

yayımlanmış makale 

 

Diğer Temel Alanlar için  

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

8 

 

B-2 Eğitim Bilimleri, Filoloji, Hukuk ile Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanlarında 

Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayınlanmış makale 
6  

B-3 
Fen Bilimleri ve Matematik, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Sağlık 

Bilimleri, Tıp, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanlarında Diğer uluslararası ve ulusal 

hakemli dergilerde yayımlanmış makale 

5 

 

 

 

 

http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo12_2020M_10032020.pdf
http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo12_2020M_10032020.pdf


B-4 Uluslararası sempozyumda /kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime 

katkı sağlayan sözlü bildiri 
5  

B-5 Ulusal sempozyumda /kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı 

sağlayan sözlü bildiri 
3  

B-6 
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 4  

B-7 
Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 10  

B-8 
Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm 8  

B-9 Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 

 

Hukuk Temel Alanı için Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 

 

5 

 

10 

 

B-10 
Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı 4  

B maddesi kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır. Bu madde kapsamında en fazla 

10 puan alınabilir. 
 

C Patent     

Başvurulan bilim alanı ile 

ilgili olmak kaydıyla 

alınan 

C-1 
Uluslararası patent (Onay Belgeli/Araştırma Raporu 

Düzenlenmiş/Başvuru Aşamasında ) 
20/10/5  

C-2 
Ulusal patent (Onay Belgeli/Araştırma Raporu 

Düzenlenmiş/Başvuru Aşamasında) 
10/5/3  

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.  

D Atıflar    

D-1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri 

tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 

yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her 

eseri için 

3  

D-2 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; 

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan 

ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına 

bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 

2  

D-3 Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda 

yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf 

sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 

 

Hukuk Temel Alanı için   

1 

 

 

 

2 

 

D maddesi kapsamında en az 4 puan alınması zorunludur, en fazla 20 puan alınabilir.  

E Lisansüstü Tez/Tıpta Uzmalık Danışmalığı    

Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezlerden/tıpta uzmanlık danışmalığı   

E-1 Doktora 4  

E-2 Yüksek Lisans 2  

E maddesi kapsamında en fazla 10 puan alınabilir.  

F 
Bilimsel Araştırma Projesi    

F-1  Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma 

projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak 
15  

F-2 Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma 

projesinde ortak araştırmacı olmak 10  



F-3 Devam eden veya başarı ile tamamlanmış F-1 ve F-2 maddeleri dışındaki uluslararası 

destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) 

görev almak 

6  

F-4 Devam eden veya başarıyla tamamlanmış Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan 

bilimsel araştırma projelerinde görev almak 4  

F-5 Devam eden veya başarı ile tamamlanmış üniversite destekli bilimsel araştırma projelerinde 

veya üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Ar-Ge niteliğinde olan projelerde görev almak 3  

F maddesi kapsamında en fazla 20 puan alınabilir.  

G Bilimsel Toplantı Faaliyeti     

Başvurulan bilim alanı ile 

ilgili ve adayın hazırladığı 

lisansüstü tezlerden 

üretilmemiş olmak 

kaydıyla 

G-1 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam 

metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri 

kitapçığında yayımlanmış çalışmalar. 
3  

G-2 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni 

veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında 

yayımlanmış çalışmalar. 
2  

G maddesi kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en 

fazla 1 bildiri puanlanır. 
 

H 
 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri    

Doktora eğitimini tamamladıktan sonra, açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş ders  

H-1 Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi 
3  

H-2 Bir dönem ön lisans veya lisans dersi 2  

H maddesi kapsamında en az 2 puan, en fazla 4 puan alınabilir.  

 

EK: PUANLARIN HESAPLANMASI 

1) Fen Bilimleri ve Matematik, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, 

Tıp, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanlarında yazılan makalelerde yazar sayısı bir ise 

puan aynen verilir. İki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8'ini, ikinci yazar 0.5'ini 

alır. Üç ve daha fazla yazarlı makalelerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer 

yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı 

makalelerde toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Diğer yayınlarda (kitap, bildiri) 

ise toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür. 

2) Eğitim Bilimleri, Filoloji, Hukuk, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanlarında yapılan 

tek yazarlı yayınlarda yazar tam puan alır, çok yazarlı yayınlarda puan yazarlar arasında eşit 

olarak paylaştırılır. 


