OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
MADDE 1- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi, tanımlamış
olduğu vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesine yönelik akademik kadroların oluşturularak
geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda, Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin
tüm akademik birimlerinin;
a) Adil, tarafsız, gerçekçi ilke ve esaslar çerçevesinde, büyüme stratejisi doğrultusunda akademik
birimlerin kadro gereksinimlerini karşılamaları,
b) Bilim, teknoloji, sanat alanları ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler
yapmaları,
c) Ülkemizin bilimsel, teknolojik ve sosyal sorunlarına çözümler geliştirerek katkı sağlamaları,
d) Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenleyerek hem kendi bilimsel birikimlerini tanıtmalarını hem
de alanlarında ortaya çıkan bilimsel yenilikleri tanımalarını sağlamaları,
e) Ulusal ve uluslararası akademik kurumlarla eğitim ve araştırma alanlarında işbirliğinde
bulunmaları,
f) Ulusal ve uluslararası nitelikli bilimsel çalışmaları ve atıfları özendirmeleri,
g) Kadro gereksinimlerini ülkenin ve kurumun öncelikleri ile gelişme hedefleri doğrultusunda
belirlemeleri,
h) Akademik kadro başvurularında adil ve tarafsız bilimsel rekabet ortamı oluşturmaları
amaçlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından öğretim üyeliğine yükseltme ve atamada
aranan asgari şartları kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24 ve 26’ıncı maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
MADDE 4- Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin yürütülmesinde aşağıda belirtilen temel ilkeler
dikkate alınır:
a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi, Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarında geçerli olacak asgari şartları belirler.
b) Başvuruların değerlendirilmesinde adayın akademik nitelik ve performansının ayrıntılı ve analitik
incelenmesi zorunludur. Değerlendirmede adayın bilim alanındaki yeterliliği, eğitime katkısı,
mesleki deneyim ve katkıları; başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği ya da
getirebileceği katkılar; üniversite/birim yönetimine katkısı ve varsa diğer üniversite hizmetleri,
kişisel hedefleri ile gelişim faaliyetleri dikkate alınır.
c) İlanda aksi belirtilmediği sürece, adayın çalışmaları ve akademik etkinlikleri başvurduğu anabilim
dalı veya bölüm ile ilgili olmalıdır.
d) Yapılan başvurularda, adayların belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faaliyetleri,
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f)
g)

h)

i)
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Ek-1’de yer alan “Akademik Faaliyet ve Etkinlik Puanları” tablosunda belirtilen puanlama
sistemine göre nicelikleri yönünden Akademik Ön Değerlendirme Komisyonu tarafından
incelemeye tabi tutulur.
Doçent ve Profesör atamaları için Akademik Ön Değerlendirme Komisyonu bir Rektör Yardımcısı
başkanlığında, Rektörün görevlendireceği farklı alanlardan dört profesör üye ile birlikte toplam
beş kişiden oluşur. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu ise
Dekan veya ilgili birim (enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar) müdürü
tarafından görevlendirilen Doçent veya Profesör unvanına sahip üç öğretim üyesinden oluşur.
İlgili komisyonlarca yapılan değerlendirme sonucunda, adayın durumunun bu yönergede belirtilen
hükümlere uymadığının saptanması hâlinde başvuru işleme konulmaz.
Akademik kadroya atanmak için adayın bilimsel etkinliklerini değerlendiren jüri üyelerinin salt
çoğunluğunun adayın “Doktor Öğretim Üyesi/Doçent/Profesör” kadrosuna atanmasını önermiş
olması gerekir.
Aday sayısı birden fazla ise, ilan edilen kadroya bunlardan hangisinin atanmasının uygun olacağı,
o aday için yazılan raporda özellikle uluslararası düzeydeki etkinliklerden hakemli makaleler,
kitaplar, atıflar, ulusal ve uluslararası patent/bilim ödülleri, kurum dışı fonlardan desteklenen proje
ve sanatsal etkinliklerden Ek-1 tablosundan kazanılan puanlar esas alınarak belirtilmelidir.
Yeniden atamalar dışında kalan öğretim üyesi atamalarında “Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından” yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış beş (65) puan alma şartı aranır.
Tamamen ya da kısmen yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki tüm öğretim üyesi
atamaları için ilgili programın dilinde “Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî
yabancı dil sınavlarından yüz (100) tam puan üzerinden en az seksen beş (85) puan alma şartı veya
merkezi yabancı dil sınavlarına eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu
puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.
Bir çalışma birden fazla puan türü içinde değerlendirilebiliyorsa puanı en fazla olan yayın türü
esas alınır.
Ortak çalışmalarda puan dağılımı akademik çalışmalarla ilgili katkı oranları tablosunda (Tablo 4)
belirtilen usule uygun yapılır.
Eğitim ve öğretime başlanması ve sürdürülebilmesi için belirlenen asgari kadro sayısı içinde kalan
atamalarda Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile bu yönergede
belirtilen ilave koşullar aranmaz.
Doktor öğretim üyeliği kadrolarına ilk defa veya yeniden atamalarda atama süresi 4 (dört) yıldır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna İlk Atama
MADDE 5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak
kaydıyla Doktor Öğretim Üyesi olarak atanabilmek için;
1) Atamaya esas puanının en az 60 olması ve Tablo 1’de yer alan puan özel şartlarının sağlanması
gerekir. Atamaya esas puan hesaplanırken Tablo 1’de yer alan puan özel şartları sağlanmak
koşuluyla bu yönergede belirlenen Ek-1’deki Akademik Faaliyet ve Etkinlik Puanları tablosundaki
faaliyetlerden de puan alınabilir.
2) Adayın puanlamaya tabi tutulan tüm eserlerinin yayımlanmış olması veya DOI numarasına sahip
olması gerekir. Bu şartı sağlamayan eserler (kabul alması, vb. diğer durumlar) puanlamada dikkate
alınmaz.

Tablo 1. Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna İlk Atama Şartları
Temel Alan
Puan Özel Şartları
Eğitim Bilimleri

Fen Bilimleri ve Matematik

Filoloji

Güzel Sanatlar

Hukuk

İlahiyat

Mimarlık, Planlama ve Tasarım

Mühendislik

Sağlık Bilimleri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Spor Bilimleri

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri

Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1 maddesinden 1 çalışma veya 1.1.2/1.1.3/1.2.1
maddelerinden en az biri 1.1.2 maddesinden olmak
koşuluyla 2 çalışma veya 1.2.1 maddesinden 3 çalışma
yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.2.1 maddelerinden en az biri 1.1.1
maddesinden olmak üzere 3 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/1.1.2
maddelerinden
1
çalışma
veya
1.2.1/2.1.1/2.1.3/2.2.1/4.1.1 maddelerinden en az 3 tanesi
1.2.1 maddesinden olmak üzere 4 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1. maddeden 2 çalışma, 4. maddeden 2 çalışma ve 10.
maddeden 5 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1 maddesinden 1 veya 1.1.2 maddesinden 2 veya
1.2.1/4.1.1 maddesinden en az 2’si 1.2.1’den 4 çalışma
yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.2/1.2.1 maddelerinden 3 çalışma veya 2.1.1/2.2.1
maddelerinden 1 çalışma veya 2.1.3/2.2.3 maddelerinden
2 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1 maddesinden 1 çalışma veya 1.1.2/1.1.3/1.1.4
maddelerinden 2 çalışma ve ek olarak 1.2.1/ 1.2.2
maddelerinden 1 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.2.1 maddelerinden en az biri 1.1.1
maddesinden olmak üzere 3 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.2.1 maddelerinden en az biri 1.1.1
maddesinden olmak üzere 3 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1 maddesinden 1 veya 1.1.2 maddesinden 1 ve
1.2.1/4.1.1 maddesinden en az 2’si 1.2.1’den 4 çalışma
yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/1.1.2 maddelerinden 2 çalışma ve 1.2.1/1.2.2
maddelerinden en az 1 tanesi 1.2.1 maddesinden olmak
üzere 3 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.2.1 maddelerinden en az biri 1.1.1
maddesinden olmak üzere 3 çalışma yapmış olmak

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Yeniden Atama
MADDE 6-1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde görev süresi biten doktor öğretim üyelerinin
yeniden ataması için, son atama döneminden sonraki çalışmalarıyla en az 100 puanı sağlaması ve Tablo
2’de yer alan “Puan Özel Şartları”nı sağlaması gerekmektedir. Atamaya esas puan hesaplanırken;
a) Müracaat ettiği kadro ile ilgili önceki atama döneminden sonra yaptığı çalışmalar esas alınır.
b) Tablo 2’de yer alan puan özel şartlarını sağlamak koşuluyla bu yönergede bulunan Ek-1’deki
Akademik Faaliyet ve Etkinlik Puanları tablosundaki faaliyetlerden de puan alınabilir.
c) Adayın puanlamaya tabi tutulan tüm eserlerinin yayımlanmış olması veya DOI numarasına sahip
olması gerekir. Bu şartı sağlamayan eserler (kabul alması vb. diğer durumlar) puanlamada dikkate
alınmaz.
d) Akademik Faaliyet ve Etkinlik Puanları tablosunun 1’inci maddesi kapsamında yapılan yayınların
puanlamaya tabi tutulabilmesi için Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi adresinin bulunması
gerekir.
e) 657 sayılı kanunun 104. ve 105. maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri, aynı kanun
uyarınca kadın memura doğum yapması halinde verilen ücretsiz izinler ile muvazzaf askerlikte
geçen süreler görev süresine eklenir.
Tablo 2. Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Yeniden Atama Şartları
Temel Alan
Puan Özel Şartları
Eğitim Bilimleri

Fen Bilimleri ve Matematik

Filoloji

Güzel Sanatlar

Hukuk

İlahiyat

Mimarlık, Planlama ve Tasarım

Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1 maddesinden 1 çalışma veya 1.1.2/1.1.3/1.2.1
maddesinden en az biri 1.1.2 olmak üzere 2 çalışma
veya 1.2.1 kapsamında 3 çalışma ve ek olarak
4.1.1/4.1.2 maddesinden 2 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.2.1 maddelerinden en az biri 1.1.1
maddesinden olmak üzere 4 çalışma yapmış olmak
(Matematik bölümü için 1.1.1 maddesine alternatif
olarak 1.1.2 maddesinden 2 çalışma yapmış olmak)
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/1.1.2
maddelerinden
1
çalışma
veya
1.2.1/2.1.1/2.1.3/2.2.1/4.1.1 maddelerinden en az 3
tanesi 1.2.1 maddesinden olmak üzere 5 çalışma
yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1. maddeden 3 çalışma, 4. maddeden 2 çalışma ve 10.
maddeden 10 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1 maddesinden (1.1.4 hariç) 1 çalışma ve
1.2.1/2.1/2.2/4.1.1 maddelerinden en az 2’si 1.2.1’den
olmak üzere 6 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.2/1.1.4/1.2.1 maddelerinden 3 çalışma veya
2.1.1/2.2.1 maddelerinden 1 çalışma veya 2.1.3/2.2.3
maddelerinden 2 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;

Mühendislik
Sağlık Bilimleri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Spor Bilimleri

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri

1.1.1 maddesinden 1 çalışma veya 1.1.2/1.1.3/1.1.4
maddelerinden 3 çalışma ve ek olarak 1.2.1/ 1.2.2
maddelerinden 2 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.2.1 maddelerinden en az biri 1.1.1
maddesinden olmak üzere 4 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.2.1 maddelerinden en az biri 1.1.1
maddesinden olmak üzere 4 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1 maddesinden (1.1.4 hariç) 1 çalışma ve
1.2.1/2.1/2.2/4.1.1 maddelerinden en az 2’si 1.2.1’den
olmak üzere 6 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/1.1.2 maddelerinden 2 çalışma ve 1.2.1/1.2.2
maddelerinden en az 1 tanesi 1.2.1 maddesinden olmak
üzere 3 çalışma yapmış olmak
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.2.1 maddelerinden en az biri 1.1.1
maddesinden olmak üzere 4 çalışma yapmış olmak

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doçent Kadrosuna Atama
MADDE 7- 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Doçent olarak
atanabilmek için;
a) Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen Doçentlik belgesine sahip olmak,
b) Doçent atamalarında “Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları
ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz (100) tam puan üzerinden
en az altmış beş (65) puan alma şartı veya merkezi yabancı dil sınavlarına eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.
c) Ek-1’deki Akademik Faaliyet ve Etkinlikler Puanları tablosundan en az 300 puan almış olmak,
d) Filoloji, Hukuk, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri için Ek-1’deki puan tablosunda
yer alan 1.1.1 maddesi kapsamında 1 çalışma veya 1.1.2 maddesi kapsamında 2 çalışma yapmış
olmak gerekir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Profesör Kadrosuna Atama
MADDE 8- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla
Profesör kadrosuna atanabilmek için;
a) Profesör kadrosu atamalarında “Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı
dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz (100) tam puan
üzerinden en az altmış beş (65) puan alma veya merkezi yabancı dil sınavlarına eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.
b) Ek-1’deki puan tablosundan en az 500 puan almış olmak ve bunun 300 puanını Doçentlik
unvanının alınmasına esas başvuru döneminden sonra elde etmiş olması gerekir.
c) Madde 8’in (b) bendinde yer alan 300 puanın hesaplanmasında Tablo 3’te verilen ilgili temel

alanın puan özel şartlarını da yerine getirmiş olması gerekir.

Tablo 3. Profesör Kadrosuna Atama Şartları
Temel Alan
Puan Özel Şartları
Eğitim Bilimleri
Ek-1 puan tablosunun;
1.1 maddesinden (1.1.4 hariç) 120 ve 1.2.1
maddesinden 30 puan almış olmak
Fen Bilimleri ve Matematik
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/6./11.4/11.5 maddelerinden en az 120 puanı 1.1.1
maddesinden olmak üzere 180 puan almış olmak
Filoloji
Ek-1 puan tablosunun;
1.1/1.2 maddesinden (1.1.4 ve 1.2.4 hariç) 80,
2.1.1/2.2.1 maddesinden 30 ve 4.1.1 maddesinden 30
puan almış olmak
Güzel Sanatlar
Ek-1 puan tablosunun;
8., 10. ve 11. maddelerinden 200 puan almış olmak
Hukuk
Ek-1 puan tablosunun;
1.1 maddesinden (1.1.4 hariç) 60, 1.2.1 maddesinden
40 ve 2.1 maddesinden 50 puan almış olmak
İlahiyat
Ek-1 puan tablosunun;
1./2. (2.2.4 hariç) maddesinden en az 70 puanı 1.
maddeden olmak üzere 120 puan almış olmak
Mimarlık, Planlama ve Tasarım
Ek-1 puan tablosunun;
6., 8. ve 11. maddelerinden 200 puan almış olmak
Mühendislik
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/6./11.4/11.5 maddelerinden en az 120 puanı 1.1.1
maddesinden olmak üzere 180 puan almış olmak
Sağlık Bilimleri
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/6./11.4/11.5 maddelerinden en az 120 puanı 1.1.1
maddesinden olmak üzere 180 puan almış olmak
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Ek-1 puan tablosunun;
1.1 maddesinden (1.1.4 hariç) 60, 1.2.1 maddesinden
40 ve 2.1 maddesinden 50 puan almış olmak
Spor Bilimleri
Ek-1 puan tablosunun;
1.1 maddesinden (1.1.4 hariç) 100, 1.2.1 maddesinden
30 puan almış olmak
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Ek-1 puan tablosunun;
1.1.1/6./11.4/11.5 maddelerinden en az 120 puanı 1.1.1
maddesinden olmak üzere 180 puan almış olmak

ALTINCI BÖLÜM
MADDE 9- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Akademik Yükseltme ve
Atama Yönergesi, 09/02/2022 tarih ve 5/2 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilmiş
olup Yükseköğretim Genel Kurulunca onaylanmasından sonra 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE 10- Bu yönerge, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
MADDE 11- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile
Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosu Kararları
uygulanır
Geçici madde: Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile görev süresi devam eden ve
mevcut yönerge kriterlerini sağlayamayan Doktor Öğretim Üyelerine, Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından önceki yönergeye göre (Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi 24.07.2019 tarih ve 2019/16/3 sayılı senato kararı) yeniden atanma hakkı bir
defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu uygulama 30/06/2026 tarihine kadar devam eder.

Tablo 4. Akademik çalışmalarla ilgili katkı oranları
İsim sırası
1. İsim
2. İsim
3. İsim
4. İsim ve sonrası

1 yazar
1,00

2 yazar
0,95
0,85

3 yazar
0,90
0,80
0,75

Dört yazar ve fazlası
0,80
0,70
0,60
0,50

Ek-1
AKADEMİK FAALİYET VE ETKİNLİK PUANLARI
AKADEMİK FAALİYET VE ETKİNLİKLER
1. MAKALELER
1.1. Uluslararası

Puan

1.1.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerince taranan dergilerde
yayımlanan tam metin özgün araştırma makalesi (Web of Science)
a) Q1 olarak taranan dergilerde
b) Q2 olarak taranan dergilerde
c) Q3 olarak taranan dergilerde
d) Q4 olarak taranan dergilerde
1.1.2. ÜAK tarafından tanımlanan/kabul edilen uluslararası alan
indekslerince taranan dergilerde yayımlanan tam metin özgün araştırma
makalesi
1.1.3. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI veya ÜAK tarafından
tanımlanan/kabul edilen uluslararası alan indekslerince taranan
dergilerden birinde vaka takdimi, teknik not, tartışma, kitap kritiği ve araştırma
sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, vb. türden yayın
1.1.4. Diğer uluslararası indekslerce taranan, yılda en az bir sayı yayınlanan ve
en az beş (5) yıl yayın yapan hakemli dergilerde yayımlanan tam metin özgün
araştırma makalesi
1.2. Ulusal
1.2.1. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanan tam
metin özgün araştırma makalesi
1.2.2 Alanla ilgili diğer hakemli dergilerde yayın
1.2.3. Alanla ilgili diğer dergilerde yayın
1.2.4. Bilimsel nitelikli ansiklopedilerde madde yazarıolarak
(En çok
5 maddeden puan alınabilir)

100
80
60
50

40

30

20

15
5
1

görev

almak
5

2. KİTAPLAR (ISBN’li olması zorunludur)
2.1. Uluslararası
2.1.1. Bilimsel kitap: Uluslararası yayınevlerince basılmışkitap ve e-kitap
2.1.2. Bilimsel kitap editörlüğü: Uluslararası yayınevlerince basılmış kitap ve ekitap
2.1.3. Bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı: Uluslararası yayınevlerince basılmış
kitap ve e-kitaplarda “kitap içi bölüm/kitap içi makale yazarlığı” (Aynı kitapta en
fazla 2 bölüm için puan verilir)
2.2. Ulusal
2.2.1. Bilimsel kitap: Ulusal yayınevlerince basılmış, kitap ve e-kitap
2.2.2. Bilimsel kitap editörlüğü: Ulusal yayınevlerince basılmış kitap ve e-kitap

Puan
50
30

25

30
20

2.2.3. Bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı: Ulusal yayınevlerince basılmış kitap
ve e-kitaplarda “kitap içi bölüm/kitap içi makale yazarlığı” (Aynı kitapta en fazla
2 bölüm için puan verilir)
2.2.4. Ders kitabı yazarlığı
a) Ders kitabı yazarlığı
b) Ders kitabında bölüm yazarlığı
c) Ders kitabı editörlüğü
3. ÇEVİRİ
3.1. Alanında bilimsel kitap çevirisi
a) Sayfa sayısı yüzden çok olan kitap çevirisi
b) Sayfa sayısı, yüz ve yüzden az olan kitap çevirisi
3.2. Çeviri kitap editörlüğü
3.3. Alanında bilimsel kitap bölümü çevirisi
(Çevirmen, basılı ve ISBN’li olmak koşuluyla en fazla bir bölümden puan alabilir)
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4. BİLDİRİLER
4.1. Uluslararası (Tebliğlerin sunulduğu etkinliklerin uluslararası olarak kabul Puan
edilmesi için en az 5 farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan katılımcı olması ve
tebliğlerin yarısından fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından
sunulması gerekmektedir)
4.1.1. Tam metin bildiri
10
4.1.2. Özet metni yayınlanmış bildiri
5
4.1.3. Poster bildiri
5
4.1.4. Uluslararası kongre veya sempozyumda
a) Bu etkinliklerde davetli konuşmacı
10
b) Oturum başkanı olarak görev yapmak
5
4.2. Ulusal
4.2.1. Tam metin bildiri
7
4.2.2. Özet metin bildiri
3
4.2.3. Poster bildiri
3
4.2.4. Ulusal kongre veya sempozyumda
a) Bu etkinliklerde davetli konuşmacı
7
b) Oturum başkanı
3
5. ATIFLAR (Bu maddeden en fazla 75 puan alınabilir)
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5.1. Uluslararası kitaplarda veya uluslararası alan endekslerince taranan
dergilerden birinde yayımlananmakaleler (Başka yazarlarca yapılan her atıf için)

3

5.2. Ulusal kitaplarda ve makalelerde (Başka yazarlarca yapılan her atıf için)

1

AKADEMİK FAALİYET VE ETKİNLİKLER
6. ARAŞTIRMA PROJELERİ (Sonuçlandırılmış Bilimsel Projeler)
6.1. NATO-SFS, AB (AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7,vb.) UN, NSF, UNDP,
UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. uluslararası kuruluşların*
desteklediği araştırma projelerinde
a) Proje yürütücüsü
b) Araştırmacı, yardımcı araştırmacılar ve bursiyerlerin her biri
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c) Danışman
d) Hakemlik, izleyicilik, panelist
e) Eğitmenlik
*Bu maddede adı geçen kuruluşlar dışındaki kuruluşların (üniversite vb.)
desteklediği uluslararası araştırma projeleri için puanların %30’u alınır.
6.2. TÜBİTAK, UDAP ve/veya Bakanlıklar tarafından desteklenen, bir yıldan
uzun süreli araştırma projelerinde**
a) Proje yürütücüsü
b) Araştırmacı, yardımcı araştırmacılar ve bursiyerlerin her biri
c) Danışman
d) Eğitmenlik
e) Hakemlik, izleyicilik, panelist
**Bu madde kapsamında başvuru yapılan araştırma projelerinin, panel
aşamasını geçmesi durumunda projenin kabul veya red almasına bakılmaksızın
puanların %30’u alınır.
6.3. TÜBİTAK, UDAP ve/veya Bakanlıklar tarafından desteklenen, bir ve bir
yıldan kısa süreli araştırma projelerinde,
a) Proje Yürütücüsü
b) Araştırmacı, yardımcı araştırmacılar ve bursiyerlerin her biri
c) Danışman
d) Hakemlik, izleyicilik, panelist
6.4. BAP birimi, kalkınma ajansları vb. ulusal kuruluşlarca desteklenmiş
araştırma projelerinde (Altyapı projeleri hariç)
a) Proje yürütücüsü
b) Araştırmacı, yardımcı araştırmacılar ve bursiyerlerin her biri
c) Danışman
d) Proje Değerlendirme/Hakemlik
7. YURT DIŞI GÖREVİ
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7.1. Erasmus veya Mevlana Programı dışında yurt dışına ders vermek amacıyla
en az bir yarıyıl (Gidilen ülkede ders vermek ve bunu belgelemek koşuluyla)

20

7.2. Erasmus veya Mevlana Programıyla yurt dışında görev (Gidilen ülkede ders
vermek ve bunu belgelemek koşuluyla)
AKADEMİK FAALİYET VE ETKİNLİKLER

5

7.3. 2547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca yurtdışında araştırma yapmak
üzere görev almak
a) Üç ay veya daha uzun süreli görev
b) Üç aydan daha kısa süreli görev
8. EĞİTİM ETKİNLİKLERİ VE DİĞERHİZMETLER
8.1. Danışmanlığında tamamlanan doktora veya uzmanlık tezi (ikinci danışman
için puanın yarısı)
8.2. Danışmanlığında tamamlanan yüksek lisans tezi (ikinci danışman için
puanın yarısı)
8.3. Önlisans, lisans ve lisansüstü dersler (son üç yılda verilen her ders için)
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8.4. Bir yıl veya daha uzun süreli
a) Komisyon üyelikleri
b) Kulüp danışmanlıkları
9. BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK VEHAKEMLİK
9

(Bu maddeden en fazla 75 puan alınabilir.)
9.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ÜAK Doçentlik kriterlerinde ilgili alan
indekslerince taranan dergilerde
a) Baş editörlük (editor in chief) / editörlük
b) Yardımcı editörlük
c) Yayın kurulu üyeliği
d) Hakemlik
9.2. Diğer uluslararası indekslerce taranan dergilerde
a) Baş editörlük (editor in chief)/editörlük
b) Yardımcı editörlük
c) Yayın kurulu üyeliği
d) Hakemlik
9.3.ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli bilimseldergilerde
a) Baş editörlük/editörlük
b) Yardımcı editörlük
c) Yayın kurulu üyeliği
d) Hakemlik
9.4. ULAKBİM kapsamı dışında kalan ulusal hakemli bilimsel dergilerde
a) Baş editörlük/editörlük
b) Yardımcı editörlük
c) Yayın kurulu üyeliği
d) Hakemlik
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10. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Puan
10.1. Uluslararası
10.1.1. Özgün sanat eserleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile kişisel
etkinlikte (uluslararası jürili sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim)
60
bulunmak
10.1.2. Özgün sanat eserleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile karma-ortak
etkinlikte (uluslararası jürili sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim)
40
bulunmak
AKADEMİK FAALİYET VE ETKİNLİKLER
10.1.3. Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleri ile
katılmak
10.1.4. Özgün sanat yapıtlarının, tasarımların ya da yorumçalışmalarının kişisel
olarak sergilenmesi veya bunların eğitim/kültür kuruluşları tarafından ve özel
kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınması; projebedeli ve telif hakkı ödenmiş
veya sanat yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla sinema televizyon, radyo
gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım
projelerinin uygulanmış olması
10.1.5. Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yapan ve yorumlayanların, (sanatçı,
oyuncu, tasarımcı, yönetmen, koro/orkestra şefi ve benzeri icracılar), kişisel
sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya dayarışmaya girmesi.
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10.1.6. Yarışmasız, jürisiz etkinliklere, özgün sanat yapıtları, tasarımları ya da
yorum çalışmalarıyla, karma, grup olarak (festival, yarışma, sergi, proje
uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.) katılmak.

10

10.2. Ulusal
10.2.1. Özgün sanat eserleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile kişisel
etkinlikte (ulusal jürili sergi, bienal,gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak

30

10.2.2. Özgün sanat eserleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile karma/ortak
etkinlikte (ulusal jürili sergi,bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak

25

10.2.3. Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleri ile
katılmak
10.2.4. Özgün sanat yapıtlarının, tasarımların ya da yorumçalışmalarının kişisel
olarak sergilenmesi veya bunların eğitim/kültür kuruluşları tarafından ve özel
kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınması; projebedeli ve telif hakkı ödenmiş
veya sanat yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla sinema televizyon, radyo
gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım
projelerinin uygulanmış olması
10.2.5. Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yapan ve yorumlayanların, (sanatçı,
oyuncu, tasarımcı, yönetmen, koro/orkestra şefi ve benzeri icracılar), kişisel
sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya da yarışmaya eserleri ile
girmesi
10.2.6. Yarışmasız, jürisiz etkinliklere, özgün sanat yapıtları, tasarımları ya da
yorum çalışmalarıyla, karma, grup olarak (festival, yarışma, sergi, proje
uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb. etkinliklere) eserleri ile katılmak
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11. YARIŞMA, UYGULAMA, YAZILIM, PATENT, ÖDÜLLER VE
DİĞER HİZMETLER (Yayın teşvik, kongre poster ve benzeri ödüller hariç)

Puan

11.1. Uluslararası ödüller

50

11.2. Ulusal ödüller

30

11.3. Üniversite ödülleri

15

11.4. Uluslararası patentler

150

11.5. Ulusal patent

100

11.6. Uluslararası, Ulusal Faydalı Modeller

40

11.7. Tasarım Tescili

20

11.8. Uluslararası araştırma bursları
a) 7 ay ve sonrası
b) 4-6 ay
c) 1-3 ay
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11.9. Bildiri kitaplı bilimsel toplantı (kongre, sempozyum, çalıştay vb.
düzenlemek)
a) Uluslararası
20
Düzenleme kurulu başkanı
10
Düzenleme kurulu üyeliği
b) Ulusal
15
Düzenleme kurulu başkanı
5
Düzenleme kurulu üyeliği
12. İDARİ GÖREVLER (İlgili idari görevin en az 1 yıl boyunca yürütülmüş
Puan
olması gerekir)
12.1. Rektör
20
12.2. Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek
Yüksekokulu Müdürü, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
15
12.3. Dekan Yardımcısı, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı,
Enstitü Müdür Yardımcısı, YüksekokulMüdür Yardımcısı, Meslek Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Üniversite Yönetim Kurulu’nun seçilmiş
10
üyeleri
12.4. Bölüm Başkan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, Senato’nun seçilmiş
5
üyeleri
12.5. ERASMUS, Mevlana, Farabi Koordinatörlüğü
a) Üniversite
5
b) Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu
3
c) Bölüm
1
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13. JÜRİ ÜYELİKLERİ
Puan
13.1. Doçentlik Jüri Üyeliği
5
13.2. Doktor Öğretim Üyesi atama ve süre uzatımı raporu yazma
3
13.3. Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi alımı jüri üyeliği
3
13.4. Doktora yeterlilik jüri üyeliği, Doktora tez savunması jüri üyeliği
1
13.5. Doktora tez izleme komitesi üyeliği, yüksek lisans tez savunması jüri üyeliği
1
13.6. Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim çalışmalarında
komisyon üyeliği

1

Genel Tanımlar
1.
Kısaltmalar
AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal
politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk
Programlarından birisidir.
AB: Avrupa Birliği
AHCI: Art and Humanities Citation Index
DOI: Digital Object Identifier
ERASMUS: European Action Scheme for the Mobility of University Students (Üniversite
Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Programı)
ISBN: International Standard Book Number
MED-CAMPUS: Yurt dışı staj programı
NATO-SFS: North Atlantic Treaty Organization-Science for Stability
NSF: National Sanitation Foundation
Q indeksi: (Q1,Q2,Q3,Q4) Çeyrek anlamına gelir ve belirli bir disiplin alanına ait olan
herhangi bir derginin sıralamasını gösterir.
SCI: Science Citation Index
SCI–E: Science Citation Index-Expanded
SSCI: Social Sciences Citation Index
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
UDAP: Ulusal Deprem Araştırma Programı
ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ü
UN: United Nations
UNDP: United Nations Development Programme
UNESCO: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ÜAK: Üniversitelerarası Kurul
WoS: Web of Science

2.

Tanımlar

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP): Bilimsel değerlendirme sürecinden geçmiş, süresi ve
bütçesi belirli, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik,
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli,
yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların
katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma
ve geliştirme projeleridir.
Farabi: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans
ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve
öğretim üyesi değişim programıdır.
Mevlana: Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir
programdır.
Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet
yürüten, Türkçe dışındaki dillerde aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış
ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen
yayınevini
Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim
kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
Ulusal Patent: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı
içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu
Ulusal Yayınevi: YÖK tanımına giren yayınevi.
Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda
bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT-Patent Cooperation
Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent
başvurusu
Uluslararası Yayınevi: YÖK tanımına giren yayınevi.
Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün matbu veya
elektronik ortamda yayımlanmış makale.

