EK 1 MDBF (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) Atama ve
Yükseltme Asgari Kriterleri
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Programı
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA AĞIRLIKLI ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ
•

SCI/SCIE/SSCI endeksleri tarafından taranan ve yayınlandığı dönemde Journal Citation
Reports Q1/Q2 düzeyinde sınıflandırılmış ya da CWTS SNIP değeri 1.0 ve üstü olan
dergilerde en az 3 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ Journal Citation Reports Q3/Q4 seviyesinde sınıflandırılmış iki yayın, Web of
Science ya da SCOPUS'ta listelenen iki uluslararası konferans veya saygın
yayınevleri tarafından basılan iki kitap bölümü bir bilimsel makale olarak
değerlendirilebilir. Bu koşul en fazla bir bilimsel makale için kullanılabilir.
➢ https://cs.sabanciuniv.edu/tr/arastirma/bilgisayar-bilimi-ve-muhendisligikonferanslari bağlantısında açıklandığı gibi yüksek etki değerine sahip konferans,
sempozyum veya çalıştayların bildiri kitapçıklarında basılan yayınlar bir bilimsel
makale olarak değerlendirilir. Bu koşul üstteki maddeden bağımsız şekilde en fazla
bir bilimsel makale için kullanılabilir.
DOÇENT

•

En az 3 tanesi doktora tezinden üretilmemiş olmak kaydıyla SCI/SCIE/SSCI endeksleri
tarafından taranan ve yayınlandığı dönemde Journal Citation Reports Q1/Q2 düzeyinde
sınıflandırılmış ya da CWTS SNIP değeri 1.0 ve üstü olan dergilerde en az 8 bilimsel makale
yayınlamış olmak;
➢ Journal Citation Reports Q3/Q4 seviyesinde sınıflandırılmış iki yayın, Web of Science ya
da SCOPUS'ta listelenen iki uluslararası konferans veya saygın yayınevleri tarafından
basılan iki kitap bölümü bir bilimsel makale olarak değerlendirilebilir. Bu koşul en fazla
iki bilimsel makale için kullanılabilir.
➢ https://cs.sabanciuniv.edu/tr/arastirma/bilgisayar-bilimi-ve-muhendisligikonferanslari bağlantısında açıklandığı gibi yüksek etki değerine sahip konferans,
sempozyum veya çalıştayların bildiri kitapçıklarında basılan yayınlar bir bilimsel makale
olarak değerlendirilir. Bu koşul üstteki maddeden bağımsız şekilde en fazla iki bilimsel
makale için kullanılabilir.

•

Lisans ve lisansüstü seviyesinde ders vermiş olmak;

•

Kapsamında en az bir yıl öğrenci desteği olan, minimum 2 adet (en az biri tamamlanmış)
TÜBİTAK/AB (ve eşdeğeri) veya ÜSİ projesinde, proje yürütücülüğü yapmış olmak;
➢ Bir AB Çerçeve Programı projesi veya ERC Grant projesi alan bir öğretim üyesi proje
kriterlerini sağlamış sayılır.
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➢ İki projede araştırmacı
değerlendirilebilir.

olmak

bir

proje

yürütücülüğüne

eşdeğer

olarak

➢ Dört projede danışman olmak bir proje yürütücülüğüne eşdeğer olarak
değerlendirilebilir.
•

Bitmiş en az 3 lisansüstü tezinde baş danışmanlık yapmış olmak;
➢ İki eş danışmanlık bir baş danışmanlığa eşdeğer olarak değerlendirilebilir. Bu koşul en
fazla bir lisansüstü tez baş danışmanlığı için kullanılabilir.
PROFESÖR

•

En az 8 tanesi doçentlik sonrası üretilmiş olmak kaydıyla SCI/SCIE/SSCI endeksleri
tarafından taranan ve yayınlandığı dönemde Journal Citation Reports Q1/Q2 düzeyinde
sınıflandırılmış ya da CWTS SNIP değeri 1.0 ve üstü olan dergilerde en az 16 bilimsel makale
yayınlamış olmak;
➢ Journal Citation Reports Q3/Q4 seviyesinde sınıflandırılmış iki yayın, Web of Science ya
da SCOPUS'ta listelenen iki uluslararası konferans veya saygın yayınevleri tarafından
basılan iki kitap bölümü bir bilimsel makale olarak değerlendirilebilir. Bu koşul en fazla
üç bilimsel makale için kullanılabilir.
➢ https://cs.sabanciuniv.edu/tr/arastirma/bilgisayar-bilimi-ve-muhendisligikonferanslari bağlantısında açıklandığı gibi yüksek etki değerine sahip konferans,
sempozyum veya çalıştayların bildiri kitapçıklarında basılan yayınlar bir bilimsel makale
olarak değerlendirilir. Bu koşul üstteki maddeden bağımsız şekilde en fazla üç bilimsel
makale için kullanılabilir.

•

Lisans ve lisansüstü seviyesinde ders vermiş olmak;

•

Kapsamında en az bir yıl öğrenci desteği olan, minimum 4 adet (en az üçü tamamlanmış)
TÜBİTAK/AB (ve eşdeğeri) veya ÜSİ projesinde, proje yürütücülüğü yapmış olmak;
➢ 1 AB Çerçeve Programı projesi 2 proje yerine sayılır. ERC Grant projesi alan bir öğretim
üyesi proje kriterlerini sağlamış sayılır.
➢ İki projede araştırmacı
değerlendirilebilir.

olmak

bir

proje

yürütücülüğüne

eşdeğer

olarak

➢ Dört projede danışman olmak bir proje yürütücülüğüne eşdeğer olarak
değerlendirilebilir.
•

En az biri doktora olmak üzere, bitmiş 5 lisansüstü tezinde baş danışmanlık yapmış olmak;
➢ İki eş danışmanlık bir baş danışmanlığa eşdeğer olarak değerlendirilebilir. Bu koşul
doktora baş danışmanlığı için uygulanamaz ve en fazla iki lisansüstü tez baş
danışmanlığı için kullanılabilir.
➢ Doçent unvanını 1.1.2016 tarihinden önce alan öğretim üyeleri için, doktora tezi baş
danışmanlığı şartı aranmaz.
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Endüstri Mühendisliği / Matematik / Fizik Programları
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA AĞIRLIKLI ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ
•

SCI/SCIE/SSCI endeksleri tarafından taranan ve yayınlandığı dönemde Journal Citation
Reports Q1/Q2 düzeyinde sınıflandırılmış ya da CWTS SNIP değeri 1.0 ve üstü olan
dergilerde en az 3 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ Journal Citation Reports Q3/Q4 seviyesinde sınıflandırılmış iki yayın, Web of Science ya
da SCOPUS’ta listelenen iki uluslararası konferans veya saygın yayınevleri tarafından
basılan iki kitap bölümü bir bilimsel makale olarak değerlendirilebilir. Bu koşul en fazla
bir bilimsel makale için kullanılabilir.
➢ https://cs.sabanciuniv.edu/tr/arastirma/bilgisayar-bilimi-ve-muhendisligikonferanslari bağlantısında açıklandığı gibi yüksek etki değerine sahip konferans,
sempozyum veya çalıştayların bildiri kitapçıklarında basılan yayınları dekan bir bilimsel
makale olarak değerlendirebilir. Bu koşul üstteki maddeden bağımsız şekilde en fazla
bir bilimsel makale için kullanılabilir.
DOÇENT

•

En az 3 tanesi doktora tezinden üretilmemiş olmak kaydıyla SCI/SCIE/SSCI endeksleri
tarafından taranan ve yayınlandığı dönemde Journal Citation Reports Q1/Q2 düzeyinde
sınıflandırılmış ya da CWTS SNIP değeri 1.0 ve üstü olan dergilerde en az 8 bilimsel makale
yayınlamış olmak;
➢ Journal Citation Reports Q3/Q4 seviyesinde sınıflandırılmış iki yayın, Web of Science ya
da SCOPUS’ta listelenen iki uluslararası konferans veya saygın yayınevleri tarafından
basılan iki kitap bölümü bir bilimsel makale olarak değerlendirilebilir. Bu koşul en fazla
iki bilimsel makale için kullanılabilir.
➢ https://cs.sabanciuniv.edu/tr/arastirma/bilgisayar-bilimi-ve-muhendisligikonferanslari bağlantısında açıklandığı gibi yüksek etki değerine sahip konferans,
sempozyum veya çalıştayların bildiri kitapçıklarında basılan yayınları dekan bir bilimsel
makale olarak değerlendirebilir. Bu koşul üstteki maddeden bağımsız şekilde en fazla
iki bilimsel makale için kullanılabilir.

•

Lisans ve lisansüstü seviyesinde ders vermiş olmak;

•

Kapsamında en az bir yıl öğrenci desteği olan, minimum 1 adet tamamlanmış TÜBİTAK/AB
(ve eşdeğeri) veya ÜSİ projesinde, proje yürütücülüğü yapmış olmak;

•

Bitmiş en az 2 lisansüstü tezinde baş danışmanlık yapmış olmak;
➢ İki eş danışmanlık bir baş danışmanlığa eşdeğer olarak değerlendirilebilir. Bu koşul en
fazla bir lisansüstü tez baş danışmanlığı için kullanılabilir.
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PROFESÖR
•

En az 8 tanesi doçentlik sonrası üretilmiş olmak kaydıyla SCI/SCIE/SSCI endeksleri
tarafından taranan ve yayınlandığı dönemde Journal Citation Reports Q1/Q2 düzeyinde
sınıflandırılmış ya da CWTS SNIP değeri 1.0 ve üstü olan dergilerde en az 16 bilimsel makale
yayınlamış olmak;
➢ Journal Citation Reports Q3/Q4 seviyesinde sınıflandırılmış iki yayın, Web of Science ya
da SCOPUS’ta listelenen iki uluslararası konferans veya saygın yayınevleri tarafından
basılan iki kitap bölümü bir bilimsel makale olarak değerlendirilebilir. Bu koşul en fazla
üç bilimsel makale için kullanılabilir.
➢ https://cs.sabanciuniv.edu/tr/arastirma/bilgisayar-bilimi-ve-muhendisligikonferanslari bağlantısında açıklandığı gibi yüksek etki değerine sahip konferans,
sempozyum veya çalıştayların bildiri kitapçıklarında basılan yayınları dekan bir bilimsel
makale olarak değerlendirebilir. Bu koşul üstteki maddeden bağımsız şekilde en fazla
üç bilimsel makale için kullanılabilir.

•

Lisans ve lisansüstü seviyesinde ders vermiş olmak;

•

Kapsamında en az bir yıl öğrenci desteği olan, minimum 3 adet (en az ikisi tamamlanmış)
TÜBİTAK/AB (ve eşdeğeri) veya ÜSİ projesinde, proje yürütücülüğü yapmış olmak;
➢ 1 AB Çerçeve Programı projesi veya ERC Grant projesi alan bir öğretim üyesi proje
kriterlerini sağlamış sayılır.
➢ İki projede araştırmacı
değerlendirilebilir.

olmak

bir

proje

yürütücülüğüne

eşdeğer

olarak

➢ Dört projede danışman olmak bir proje yürütücülüğüne eşdeğer olarak
değerlendirilebilir.
•

En az biri doktora olmak üzere, bitmiş 4 lisansüstü tezinde baş danışmanlık yapmış olmak;
➢ İki eş danışmanlık bir baş danışmanlığa eşdeğer olarak değerlendirilebilir. Bu koşul
doktora baş danışmanlığı için uygulanamaz ve en fazla iki lisansüstü tez baş
danışmanlığı için kullanılabilir.
➢ Doçent unvanını 1.1.2016 tarihinden önce alan öğretim üyeleri için, doktora tezi
danışmanlığı şartı aranmaz.
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Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik / Moleküler Biyoloji, Genetik
ve Biyomühendislik / Mekatronik Mühendisliği / Elektronik
Mühendisliği Programları
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA AĞIRLIKLI ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ
•

SCI/SCIE/SSCI endeksleri tarafından taranan ve yayınlandığı dönemde Journal Citation
Reports Q1/Q2 düzeyinde sınıflandırılmış ya da CWTS SNIP değeri 1.0 ve üstü olan
dergilerde en az 3 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ Journal Citation Reports Q3/Q4 seviyesinde sınıflandırılmış iki yayın, Web of Science ya
da SCOPUS’ta listelenen iki uluslararası konferans veya saygın yayınevleri tarafından
basılan iki kitap bölümü bir bilimsel makale olarak değerlendirilebilir. Bu koşul en fazla
bir bilimsel makale için kullanılabilir.
➢ https://cs.sabanciuniv.edu/tr/arastirma/bilgisayar-bilimi-ve-muhendisligikonferanslari bağlantısında açıklandığı gibi yüksek etki değerine sahip konferans,
sempozyum veya çalıştayların bildiri kitapçıklarında basılan yayınları dekan bir bilimsel
makale olarak değerlendirebilir. Bu koşul üstteki maddeden bağımsız şekilde en fazla
bir bilimsel makale için kullanılabilir.
DOÇENT

•

En az 3 tanesi doktora tezinden üretilmemiş olmak kaydıyla SCI/SCIE/SSCI endeksleri
tarafından taranan ve yayınlandığı dönemde Journal Citation Reports Q1/Q2 düzeyinde
sınıflandırılmış ya da CWTS SNIP değeri 1.0 ve üstü olan dergilerde en az 8 bilimsel makale
yayınlamış olmak;
➢ Journal Citation Reports Q3/Q4 seviyesinde sınıflandırılmış iki yayın, Web of Science ya
da SCOPUS’ta listelenen iki uluslararası konferans veya saygın yayınevleri tarafından
basılan iki kitap bölümü bir bilimsel makale olarak değerlendirilebilir. Bu koşul en fazla
iki bilimsel makale için kullanılabilir.
➢ https://cs.sabanciuniv.edu/tr/arastirma/bilgisayar-bilimi-ve-muhendisligikonferanslari bağlantısında açıklandığı gibi yüksek etki değerine sahip konferans,
sempozyum veya çalıştayların bildiri kitapçıklarında basılan yayınları dekan bir bilimsel
makale olarak değerlendirebilir. Bu koşul üstteki maddeden bağımsız şekilde en fazla
iki bilimsel makale için kullanılabilir.

•

Lisans ve lisansüstü seviyesinde ders vermiş olmak;

•

Kapsamında en az bir yıl öğrenci desteği olan, minimum 2 adet (en az biri tamamlanmış)
TÜBİTAK/AB (ve eşdeğeri) veya ÜSİ projesinde, proje yürütücülüğü yapmış;
➢ Bir AB Çerçeve Programı projesi veya ERC Grant projesi alan bir öğretim üyesi proje
kriterlerini sağlamış sayılır.
➢ İki projede araştırmacı
değerlendirilebilir.

olmak

bir
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proje

yürütücülüğüne

eşdeğer

olarak

➢ Dört projede danışman olmak bir proje yürütücülüğüne eşdeğer olarak
değerlendirilebilir.
•

Bitmiş en az 3 lisansüstü tezinde baş danışmanlık yapmış olmak;
➢ İki eş danışmanlık bir baş danışmanlığa eşdeğer olarak değerlendirilebilir. Bu koşul en
fazla bir lisansüstü tez baş danışmanlığı için kullanılabilir.
PROFESÖR

•

En az 8 tanesi doçentlik sonrası üretilmiş olmak kaydıyla SCI/SCIE/SSCI endeksleri
tarafından taranan ve yayınlandığı dönemde Journal Citation Reports Q1/Q2 düzeyinde
sınıflandırılmış ya da CWTS SNIP değeri 1.0 ve üstü olan dergilerde en az 16 bilimsel makale
yayınlamış olmak;
➢ Journal Citation Reports Q3/Q4 seviyesinde sınıflandırılmış iki yayın, Web of Science
ya da SCOPUS’ta listelenen iki uluslararası konferans veya saygın yayınevleri tarafından
basılan iki kitap bölümü bir bilimsel makale olarak değerlendirilebilir. Bu koşul en fazla
üç bilimsel makale için kullanılabilir.
➢ https://cs.sabanciuniv.edu/tr/arastirma/bilgisayar-bilimi-ve-muhendisligikonferanslari bağlantısında açıklandığı gibi yüksek etki değerine sahip konferans,
sempozyum veya çalıştayların bildiri kitapçıklarında basılan yayınları dekan bir bilimsel
makale olarak değerlendirebilir. Bu koşul üstteki maddeden bağımsız şekilde en fazla
üç bilimsel makale için kullanılabilir.

•

Lisans ve lisansüstü seviyesinde ders vermiş olmak;

•

Kapsamında en az bir yıl öğrenci desteği olan, minimum 4 adet (en az üçü tamamlanmış)
TÜBİTAK/AB (ve eşdeğeri) veya ÜSİ projesinde, proje yürütücülüğü yapmış olmak;
➢ 1 AB Çerçeve Programı projesi 2 proje yerine sayılır. ERC Grant projesi alan bir öğretim
üyesi proje kriterlerini sağlamış sayılır.
➢ İki projede araştırmacı
değerlendirilebilir.

olmak

bir

proje

yürütücülüğüne

eşdeğer

olarak

➢ Dört projede danışman olmak bir proje yürütücülüğüne eşdeğer olarak
değerlendirilebilir.
•

En az biri doktora olmak üzere, bitmiş 5 lisansüstü tezinde baş danışmanlık yapmış olmak;
➢ İki eş danışmanlık bir baş danışmanlığa eşdeğer olarak değerlendirilebilir. Bu koşul
doktora baş danışmanlığı için uygulanamaz ve en fazla iki lisansüstü tez baş
danışmanlığı için kullanılabilir.
➢ Doçent unvanını 1.1.2016 tarihinden önce alan öğretim üyeleri için, doktora tezi
danışmanlığı şartı aranmaz.
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MDBF Tüm Programlar
ARAŞTIRMA ve UYGULAMA AĞIRLIKLI ÖĞRETİM ÜYESİ
Araştırma ve Uygulama Ağırlıklı Öğretim Üyesi öğretim, araştırma ve servis konularında
mükemmel bir liderlik ve liderlik sorumluluğu taşımalıdır. Akademik mükemmelliği ve liderliği
ölçmek için kullanılan metrikler farklı alanlar için farklılık göstermekle birlikte, nicel olarak
belirlenmiş olan minimum metriklerin kullanılmasının amacı, akademik işe alım ve yükseltme
sürecinden geçecek olan akademisyenlere bir kılavuz oluşturmaktır.
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ
•

SCI/SCIE/SSCI endeksleri tarafından taranan ve yayınlandığı dönemde Journal Citation
Reports Q1/Q2 düzeyinde sınıflandırılmış ya da CWTS SNIP değeri 1.0 ve üstü olan
dergilerde en az 3 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ Journal Citation Reports Q3/Q4 seviyesinde sınıflandırılmış iki yayın, Web of
Science da listelenen iki uluslararası konferans veya saygın yayınevleri tarafından
basılan iki kitap bölümü bir bilimsel makale olarak değerlendirilebilir. Bu koşul en
fazla bir bilimsel makale için kullanılabilir.

•

Proje başvuru/ilerleme ve sonuç raporları süreçlerinde yer almış olmak.
DOÇENT

• En fazla 3 tanesi doktora tezinden üretilmiş olmak kaydıyla Yüksek Etki Faktörlü
SCI/SCIE/SSCI endeksleri tarafından taranan ve yayınlandığı dönemde Journal Citation
Reports Q1/Q2 düzeyinde sınıflandırılmış ya da CWTS SNIP değeri 1.0 ve üstü olan
dergilerde en az 13 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ Journal Citation Reports Q3/Q4 seviyesinde sınıflandırılmış iki yayın, Web of
Science da listelenen iki uluslararası konferans veya saygın yayınevleri tarafından
basılan iki kitap bölümü bir bilimsel makale olarak değerlendirilebilir. Bu koşul en
fazla bir bilimsel makale için kullanılabilir.
• En az 3 adet (en az biri tamamlanmış/final raporu hazırlanmış) TÜBİTAK/AB (ve eşdeğeri)
veya ÜSİ (ticari) projesinde proje yürütücülüğü yapmış olmak. Projeler ilgili döneminde
en az iki yıl öğrenci desteği sağlayacak büyüklükte olmalı. Aşağıda verilen ilgili eşdeğerlik
koşullarının her biri sadece bir kere kullanılabilir.
➢ İki projede araştırmacı olmak bir proje yürütücülüğüne eşdeğer olarak
değerlendirilebilir.
➢ Dört projede danışman olmak bir proje yürütücülüğüne eşdeğer olarak
değerlendirilebilir.
➢ TÜBITAK 1003 ölçeğinde büyük projelerde alt proje yürütücülüğü proje
yürütücülüğüne eşdeğer olarak değerlendirilebilir.
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➢ Büyük ölçekli projelerde yürütücülük yapmak iki proje yürütücülüğü olarak
değerlendirilebilir.
• En az 2 endüstriyel projeye iştirak (bunlardan en az birinde proje yürütücüsü veya eş
yürütücü olarak);
• Dr. Öğr. Üyesi olarak atandıktan sonra ortalama yılda 1 ders vermiş olmak;
• Bitmiş en az 3 yüksek lisans öğrencisine ve devam eden veya tamamlanan 2 yüksek
lisans/doktora öğrencisine baş danışmanlık yapmak;
➢ Bitmiş bir doktora tezinde baş danışmanlık yapmış olmak iki yüksek lisans tezinde
baş danışmanlık yapmış olmaya eşdeğer olarak değerlendirilebilir.
➢ İki eş danışmanlık bir baş danışmanlığa eşdeğer olarak değerlendirilebilir.
• Aşağıdaki maddelerden en az üçünü başarmış olmak:
o Bağımsız akademisyen olarak yüksek sayıda atıfa sahip makale(ler) (Web of
Science "highly cited" tanımına göre) yayınlamış olmak*;
o Uluslararası saygınlığa sahip yayınevleri tarafından yayınlanmış kitap
bölümü(leri)*;
o ABD, Avrupa ya da Japonya Patent Ofislerinden birinden patent tescili almış
olmak*;
o Yurtdışında, tanınmış/saygın üniversitelerde başvurulan unvana eşdeğer
pozisyona yeni atanan öğretim üyelerine eşdeğer h-indeksi;
o Endüstriyel ders programları ile laboratuvar kurulması/geliştirilmesi/koordine
edilmesi çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak*;
o Önemli endüstriyel ve kurumsal ortaklıklar ve işbirlikleri kurmak ya da bu
çalışmalara destek vermiş olmak*;
o Ulusal/uluslararası saygın bilimsel ödül*;
o Uluslararası tanınmışlık (alanında saygın konferanslarda ana davetli konuşmacı
olmak, alanında saygın bir dergide editörlük yapmak gibi);*
o Çalıştay veya konferans organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak*.
* İşaretli olan kriterlerde çoklu başarının her biri ayrı değerlendirilir.
PROFESÖR
• En az 15 tanesi doçentlik sonrası üretilmiş olmak kaydıyla SCI/SCIE/SSCI endeksleri
tarafından taranan ve yayınlandığı dönemde Journal Citation Reports Q1/Q2 düzeyinde
sınıflandırılmış ya da CWTS SNIP değeri 1.0 ve üstü olan dergilerde en az 27 bilimsel
makale yayınlamış olmak;
➢ Journal Citation Reports Q3/Q4 seviyesinde sınıflandırılmış iki yayın, Web of
Science da listelenen iki uluslararası konferans veya saygın yayınevleri tarafından
basılan iki kitap bölümü bir bilimsel makale olarak değerlendirilebilir. Bu koşul en
fazla üç bilimsel makale için kullanılabilir.
• En az 6 adet (en az dördü tamamlanmış/final raporu hazırlanmış) TÜBİTAK/AB (ve
eşdeğeri) veya ÜSİ projesinde proje yürütücülüğü yapmış olmak. Projeler ilgili
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döneminde en az iki yıl öğrenci desteği sağlayacak büyüklükte olmalıdır. Aşağıda verilen
ilgili eşdeğerlik koşullarının her biri sadece bir kere kullanılabilir:
➢ İki projede araştırmacı olmak bir proje yürütücülüğüne eşdeğer olarak
değerlendirilebilir.
➢ TÜBITAK 1003 ölçeğinde büyük projelerde alt proje yürütücülüğü proje
yürütücülüğüne eşdeğer olarak değerlendirilebilir.
➢ Büyük ölçekli projelerde yürütücülük yapmak iki proje yürütücülüğü olarak
değerlendirilebilir.
• En az 4 endüstriyel projeye iştirak (bunlardan en az ikisinde proje yürütücüsü veya eş
yürütücü olarak);
• Doçentliğe atandıktan sonra ortalama yılda 1 ders vermiş olmak;
• En az ikisi doktora tezi olmak üzere, bitmiş en az 7 lisansüstü tezinde baş danışmanlık
yapmış olmak;
➢ Bitmiş bir doktora tezinde baş danışmanlık yapmış olmak iki yüksek lisans tezinde
baş danışmanlık yapmış olmaya eşdeğer olarak değerlendirilebilir.
➢ İki eş danışmanlık bir baş danışmanlığa eşdeğer olarak değerlendirilebilir.
• Aşağıdaki maddelerden en az beşini başarmış olmak:
o Bağımsız akademisyen olarak yüksek sayıda atıfa sahip makale(ler) (Web of
Science "highly cited" tanımına göre) yayımlamış olmak*;
o Uluslararası saygınlığa sahip yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
bölümü(leri)*;
o ABD, Avrupa ya da Japonya Patent Ofislerinden birinden patent tescili almış
olmak*;
o Yurtdışında, tanınmış/saygın üniversitelerde başvurulan unvana eşdeğer
pozisyona yeni atanan öğretim üyelerine eşdeğer h-indeksi;
o Endüstriyel ders programları ile laboratuvar kurulması/geliştirilmesi/koordine
edilmesi çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak*;
o Önemli endüstriyel ve kurumsal ortaklıklar ve işbirlikleri kurmak ya da bu
çalışmalara destek vermiş olmak*;
o Ulusal/uluslararası saygın bilimsel ödül*;
o Uluslararası tanınmışlık (alanında saygın konferanslarda ana davetli konuşmacı
olmak, alanında saygın bir dergide editörlük yapmak gibi)*;
o Çalıştay veya konferans organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak*.
* İşaretli olan kriterlerde çoklu başarının her biri ayrı değerlendirilir.

İngilizce Dil Kriteri: "Sabancı Üniversitesi'nde görev yapmakta olan öğretim üyelerinin bir üst
kadroya yükseltilme ve atanmalarında daha önce yabancı dil şartlarını sağlamış olanlardan
şartları yeniden sağlamaları aranmaz"
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EK 2 SSBF (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Atama ve Yükseltme Asgari Kriterleri
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA AĞIRLIKLI ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇENT
Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Psikoloji Programları:
•

En az 2 tanesi doktora tezinden üretilmemiş olmak kaydıyla SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS
endeksleri tarafından taranan dergilerde en az 5 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS içinde programın genel alan endeksinin ilk çeyreğinde yer
alan bir dergide yayınlanmış 1 makale 2 makale yerine kabul edilir.
➢ Uluslararası kitap: Basıldığı senedeki CERES sıralamasına göre A kategori kitap 3
makale yerine, B kategori kitap 2 makale yerine, C, D ve E kategori kitap 1 makale
yerine kabul edilir. Kitap editörlükleri ve CERES tarafından endekslenmemiş
kitaplar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

•
•
•

Doktora sonrasında en az 4 lisans/lisansüstü ders vermiş olmak;
Bitmiş 2 yüksek lisans tezinin veya bitmiş 1 doktora tezinin danışmanlığını yapmış
olmak (eğer adayın bir önceki kurumundaki ilgili program lisansüstü derece
vermiyorsa en az 4 lisans projesinin danışmanlığını yapmış olmak);
Aşağıdaki maddelerden en az ikisini başarmış olmak (aksi belirtilmedikçe her madde
birden fazla kere kullanılabilir):
o Uluslararası/ulusal ödüller, burslar;
o (En çok bir kere) Saygın uluslararası üniversitelerde davetli konuşmacı olmak;
o Yurtdışında, tanınmış/saygın üniversitelerde başvurulan unvana eşdeğer
pozisyona yeni atanan öğretim üyelerine eşdeğer h-endeksi;
o Uluslararası tanınmışlık (örneğin konferans/çalıştay ana (keynote) konuşmaları,
editörlük, konferans program komitesi üyeliği, bilimsel topluluklara
“fellowship” kapsamında davet, bu tür topluluklarda başkanlık veya yönetim
kurulu üyeliği, yayın kurulu üyeliği);
o Eğitim ödülü;
o İçeriden yükseltmeler için SU Eğitim Ödüllerinde ilk üç içinde yer almak;
o (En çok bir kere) Çalışmalarının medyada tanınmış olması;
o Tamamlanmış bir TÜBİTAK projesinde proje yürütücülüğü veya araştırmacılık
yapmış olmak;
o Tamamlanmış veya devam eden AB-ABD projelerinde proje yürütücülüğü,
proje ortaklığı veya araştırmacılık yapmış/yapıyor olmak;
o Patentler;
o (En çok bir kere) CERES A veya B kategori kitap editörlüğü, CERES A veya B
kategori kitapta bölüm veya üniversite tarafından kategorize edilmiş Türkçe
kitap;
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o Çalıştay veya konferans organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak.
Kültürel Çalışmalar ve Tarih Programları:
•

En az 2 tanesi doktora tezinden üretilmemiş olmak kaydıyla SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS
endeksleri tarafından taranan dergilerde en az 5 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS içinde programın genel alan endeksinin ilk çeyreğinde yer
alan bir dergide yayınlanmış 1 makale 2 makale yerine kabul edilir.
➢ Tarih ve Felsefe alanları için, en çok 2 makale yerine, aynı sayıda olmak üzere,
CERES A veya B kategori kitap editörlüğü, CERES A veya B kategori kitapta bölüm
veya üniversite tarafından kategorize edilmiş türkçe kitap kabul edilir.
➢ Uluslararası kitap: Basıldığı senedeki CERES sıralamasına göre A kategori kitap 3
makale yerine, B kategori kitap 2 makale yerine, C, D ve E kategori kitap 1 makale
yerine kabul edilir. Kitap editörlükleri ve CERES tarafından endekslenmemiş
kitaplar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

•
•
•

Doktora sonrasında en az 4 lisans/lisansüstü ders vermiş olmak;
Bitmiş 2 yüksek lisans tezinin veya bitmiş 1 doktora tezinin danışmanlığını yapmış
olmak (eğer adayın bir önceki kurumundaki ilgili program lisansüstü derece
vermiyorsa en az 4 lisans projesinin danışmanlığını yapmış olmak);
Aşağıdaki maddelerden en az ikisini başarmış olmak (aksi belirtilmedikçe her madde
birden fazla kere kullanılabilir):
o Uluslararası/ulusal ödüller, burslar;
o (En çok bir kere) Saygın uluslararası üniversitelerde davetli konuşmacı olmak;
o Yurtdışında, tanınmış/saygın üniversitelerde başvurulan unvana eşdeğer
pozisyona yeni atanan öğretim üyelerine eşdeğer h-endeksi;
o Uluslararası tanınmışlık (örneğin konferans/çalıştay ana (keynote) konuşmaları,
editörlük, konferans program komitesi üyeliği, bilimsel topluluklara
“fellowship” kapsamında davet, bu tür topluluklarda başkanlık veya yönetim
kurulu üyeliği, yayın kurulu üyeliği);
o Eğitim ödülü;
o İçeriden yükseltmeler için SU Eğitim Ödüllerinde ilk üç içinde yer almak;
o (En çok bir kere) Çalışmalarının medyada tanınmış olması;
o Tamamlanmış bir TÜBİTAK projesinde proje yürütücülüğü veya araştırmacılık
yapmış olmak;
o Tamamlanmış veya devam eden AB-ABD projelerinde proje yürütücülüğü,
proje ortaklığı veya araştırmacılık yapmış/yapıyor olmak;
o (Tarih ve Felsefe alanları dışında ve en çok bir kere) CERES A veya B kategori
kitap editörlüğü, CERES A veya B kategori kitapta bölüm veya üniversite
tarafından kategorize edilmiş türkçe kitap;
o Çalıştay veya konferans organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak.
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Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Programı:
•

En az 2 tanesi doktora/sanatta yeterlik sonrası olmak üzere en az 5 adet prestijli
uluslararası sergi veya prestijli solo sergi gerçekleştirmiş olmak;
➢ Prestijli uluslararası solo sergi veya bienal katılımı 2 prestijli solo sergi yerine kabul
edilir.
➢ SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS endeksleri tarafından taranan dergilerde makale aynı
sayıda prestijli uluslararası sergi veya prestijli solo sergi yerine sayılır. Programın
genel alan endeksinin ilk çeyreğinde yer alan bir dergide yayınlanmış makale aynı
sayıda prestijli uluslararası solo sergi veya bienal katılımı yerine kabul edilir.
➢ Uluslararası kitap: Basıldığı senedeki CERES sıralamasına göre A kategori kitap 3
makale yerine, B kategori kitap 2 makale yerine, C, D ve E kategori kitap 1 makale
yerine kabul edilir. Kitap editörlükleri ve CERES tarafından endekslenmemiş
kitaplar bu madde kapsamında değerlendirilmez.
➢ En çok 2 prestijli solo sergi yerine, aynı sayıda olmak üzere, CERES A veya B kategori
kitap editörlüğü, CERES A veya B kategori kitapta bölüm, üniversite tarafından
kategorize edilmiş türkçe kitap, SSBF tarafından prestijli olarak kategorize edilmiş
endekssiz dergilerde makale veya tam metni basılmış hakemli konferans bildirisi
kabul edilir.

•
•
•

Doktora/sanatta yeterlik sonrasında en az 4 lisans/lisansüstü ders vermiş olmak;
Bitmiş 2 yüksek lisans tezinin veya bitmiş 1 doktora/sanatta yeterlik tezinin
danışmanlığını yapmış olmak (eğer adayın bir önceki kurumundaki ilgili program
lisansüstü derece vermiyorsa en az 4 lisans projesinin danışmanlığını yapmış olmak);
Aşağıdaki maddelerden en az ikisini başarmış olmak (aksi belirtilmedikçe her madde
birden fazla kere kullanılabilir):
o Uluslararası/ulusal ödüller, burslar;
o (En çok bir kere) Saygın uluslararası üniversitelerde davetli konuşmacı olmak;
o Yurtdışında, tanınmış/saygın üniversitelerde başvurulan unvana eşdeğer
pozisyona yeni atanan öğretim üyelerine eşdeğer h-endeksi;
o Uluslararası tanınmışlık (örneğin konferans/çalıştay ana (keynote) konuşmaları,
editörlük, konferans program komitesi üyeliği, bilimsel topluluklara
“fellowship” kapsamında davet, bu tür topluluklarda başkanlık veya yönetim
kurulu üyeliği, yayın kurulu üyeliği);
o Eğitim ödülü;
o İçeriden yükseltmeler için SU Eğitim Ödüllerinde ilk üç içinde yer almak;
o (En çok bir kere) Çalışmalarının medyada tanınmış olması;
o Tamamlanmış bir TÜBİTAK projesinde proje yürütücülüğü veya araştırmacılık
yapmış olmak;
o Tamamlanmış veya devam eden AB-ABD projelerinde proje yürütücülüğü,
proje ortaklığı veya araştırmacılık yapmış/yapıyor olmak;
o Patentler;
o Sanat üretiminin prestijli müzeler tarafından satın alınması;
o Kamusal alanda eserinin daimi olarak sergilenmesi, satın alınması;
o Çalıştay veya konferans organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak.
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PROFESÖR
Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Psikoloji Programları:
•

En az 4 tanesi doçentlik sonrası üretilmiş olmak kaydıyla SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS
endeksleri tarafından taranan dergilerde en az 10 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS içinde programın genel alan endeksinin ilk çeyreğinde yer
alan bir dergide yayınlanmış 1 makale 2 makale yerine kabul edilir.
➢ Uluslararası kitap: Basıldığı senedeki CERES sıralamasına göre A kategori kitap 3
makale yerine, B kategori kitap 2 makale yerine, C, D ve E kategori kitap 1 makale
yerine kabul edilir. Kitap editörlükleri ve CERES tarafından endekslenmemiş
kitaplar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

•
•
•

Doktora sonrası en az 4’ü yüksek lisans/doktora düzeyinde olmak üzere toplam 8 ders
vermiş olmak;
Bitmiş 4 yüksek lisans tezinin veya bitmiş 2 doktora tezinin danışmanlığını yapmış
olmak (eğer adayın bir önceki kurumundaki ilgili program lisansüstü derece
vermiyorsa en az 8 lisans projesinin danışmanlığını yapmış olmak);
Aşağıdaki maddelerden en az dördünü başarmış olmak (aksi belirtilmedikçe her
madde birden fazla kere kullanılabilir):
o Uluslararası/ulusal ödüller;
o Yurtdışında, tanınmış/saygın üniversitelerde başvurulan unvana eşdeğer
pozisyona yeni atanan öğretim üyelerine eşdeğer h-endeksi;
o Uluslararası tanınmışlık (örneğin konferans/çalıştay ana (keynote) konuşmaları,
editörlük, konferans program komitesi üyeliği, bilimsel topluluklara
“fellowship” kapsamında davet, bu tür topluluklarda başkanlık veya yönetim
kurulu üyeliği, yayın kurulu üyeliği);
o (En çok bir kere) Eğitim ödülü;
o (En çok bir kere) İçeriden yükseltmeler için SU Eğitim Ödüllerinde ilk üç içinde
yer almak;
o (En çok bir kere) Çalışmalarının medyada tanınmış olması;
o Tamamlanmış bir TÜBİTAK projesinde proje yürütücülüğü yapmış olmak;
o Tamamlanmış veya devam eden AB-ABD projelerinde proje yürütücülüğü veya
proje ortaklığı yapmış/yapıyor olmak;
o Patentler;
o (En çok bir kere) CERES A veya B kategori kitap editörlüğü, CERES A veya B
kategori kitapta bölüm veya üniversite tarafından kategorize edilmiş türkçe
kitap;
o Çalıştay veya konferans organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak.
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Kültürel Çalışmalar ve Tarih Programları:
•

En az 4 tanesi doçentlik sonrası üretilmiş olmak kaydıyla SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS
endeksleri tarafından taranan dergilerde en az 10 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS içinde programın genel alan endeksinin ilk çeyreğinde yer
alan bir dergide yayınlanmış 1 makale 2 makale yerine kabul edilir.
➢ Tarih ve Felsefe alanları için, en çok 4 makale yerine, aynı sayıda olmak üzere,
CERES A veya B kategori kitap editörlüğü, CERES A veya B kategori kitapta bölüm
veya üniversite tarafından kategorize edilmiş türkçe kitap kabul edilir.
➢ Uluslararası kitap: Basıldığı senedeki CERES sıralamasına göre A kategori kitap 3
makale yerine, B kategori kitap 2 makale yerine, C, D ve E kategori kitap 1 makale
yerine kabul edilir. Kitap editörlükleri ve CERES tarafından endekslenmemiş
kitaplar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

•
•
•

Doktora sonrası en az 4’ü yüksek lisans/doktora düzeyinde olmak üzere toplam 8 ders
vermiş olmak;
Bitmiş 4 yüksek lisans tezinin veya bitmiş 2 doktora tezinin danışmanlığını yapmış
olmak (eğer adayın bir önceki kurumundaki ilgili program lisansüstü derece
vermiyorsa en az 8 lisans projesinin danışmanlığını yapmış olmak);
Aşağıdaki maddelerden en az dördünü başarmış olmak (aksi belirtilmedikçe her
madde birden fazla kere kullanılabilir):
o Uluslararası/ulusal ödüller;
o Yurtdışında, tanınmış/saygın üniversitelerde başvurulan unvana eşdeğer
pozisyona yeni atanan öğretim üyelerine eşdeğer h-endeksi;
o Uluslararası tanınmışlık (örneğin konferans/çalıştay ana (keynote) konuşmaları,
editörlük, konferans program komitesi üyeliği, bilimsel topluluklara
“fellowship” kapsamında davet, bu tür topluluklarda başkanlık veya yönetim
kurulu üyeliği, yayın kurulu üyeliği);
o (En çok bir kere) Eğitim ödülü;
o (En çok bir kere) İçeriden yükseltmeler için SU Eğitim Ödüllerinde ilk üç içinde
yer almak;
o (En çok bir kere) Çalışmalarının medyada tanınmış olması;
o Tamamlanmış bir TÜBİTAK projesinde proje yürütücülüğü yapmış olmak;
o Tamamlanmış veya devam eden AB-ABD projelerinde proje yürütücülüğü veya
proje ortaklığı yapmış/yapıyor olmak;
o (Tarih ve Felsefe alanları dışında ve en çok bir kere) CERES A veya B kategori
kitap editörlüğü, CERES A veya B kategori kitapta bölüm veya üniversite
tarafından kategorize edilmiş türkçe kitap;
o Çalıştay veya konferans organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak.
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Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Programı:
•

En az 4 tanesi doçentlik sonrası en az 10 adet prestijli uluslararası sergi veya prestijli
solo sergi gerçekleştirmiş olmak;
➢ Prestijli uluslararası solo sergi veya bienal katılımı 2 prestijli solo sergi yerine kabul
edilir.
➢ SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS endeksleri tarafından taranan dergilerde makale aynı
sayıda prestijli uluslararası sergi veya prestijli solo sergi yerine sayılır. Programın
genel alan endeksinin ilk çeyreğinde yer alan bir dergide yayınlanmış makale aynı
sayıda prestijli uluslararası solo sergi veya bienal katılımı yerine kabul edilir.
➢ Uluslararası kitap: Basıldığı senedeki CERES sıralamasına göre A kategori kitap 3
makale yerine, B kategori kitap 2 makale yerine, C, D ve E kategori kitap 1 makale
yerine kabul edilir. Kitap editörlükleri ve CERES tarafından endekslenmemiş
kitaplar bu madde kapsamında değerlendirilmez.
➢ En çok 4 prestijli solo sergi yerine, aynı sayıda olmak üzere, CERES A veya B kategori
kitap editörlüğü, CERES A veya B kategori kitapta bölüm, üniversite tarafından
kategorize edilmiş türkçe kitap, SSBF tarafından prestijli olarak kategorize edilmiş
endekssiz dergilerde makale veya tam metni basılmış hakemli konferans bildirisi
kabul edilir.

•
•
•

Doktora/sanatta yeterlik sonrası en az 4’ü yüksek lisans/doktora düzeyinde olmak
üzere toplam 8 ders vermiş olmak;
Bitmiş 4 yüksek lisans tezinin veya bitmiş 2 doktora/sanatta yeterlik tezinin
danışmanlığını yapmış olmak (eğer adayın bir önceki kurumundaki ilgili program
lisansüstü derece vermiyorsa en az 8 lisans projesinin danışmanlığını yapmış olmak).
Aşağıdaki maddelerden en az dördünü başarmış olmak (aksi belirtilmedikçe her
madde birden fazla kere kullanılabilir):
o Uluslararası/ulusal ödüller;
o Yurtdışında, tanınmış/saygın üniversitelerde başvurulan unvana eşdeğer
pozisyona yeni atanan öğretim üyelerine eşdeğer h-endeksi;
o Uluslararası tanınmışlık (örneğin konferans/çalıştay ana (keynote) konuşmaları,
editörlük, konferans program komitesi üyeliği, bilimsel topluluklara
“fellowship” kapsamında davet, bu tür topluluklarda başkanlık veya yönetim
kurulu üyeliği, yayın kurulu üyeliği);
o (En çok bir kere) Eğitim ödülü;
o (En çok bir kere) İçeriden yükseltmeler için SU Eğitim Ödüllerinde ilk üç içinde
yer almak;
o (En çok bir kere) Çalışmalarının medyada tanınmış olması;
o Tamamlanmış bir TÜBİTAK projesinde proje yürütücülüğü yapmış olmak;
o Tamamlanmış veya devam eden AB-ABD projelerinde proje yürütücülüğü veya
proje ortaklığı yapmış/yapıyor olmak;
o Patentler;
o Sanat üretiminin prestijli müzeler tarafından satın alınması;
o Çalıştay veya konferans organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak.
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ARAŞTIRMA VE UYGULAMA AĞIRLIKLI ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ
•

SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS endeksleri tarafından taranan dergilerde en az 2 bilimsel
makale yayınlamış olmak;
➢ SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS içinde programın genel alan endeksinin ilk çeyreğinde yer
alan bir dergide yayınlanmış 1 makale 2 makale yerine kabul edilir.

•

Proje başvuru/ilerleme ve sonuç raporları süreçlerinde yer almış olmak.
DOÇENT

•

En az 4 tanesi doktora tezinden üretilmemiş olmak kaydıyla SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS
endeksleri tarafından taranan dergilerde en az 10 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS içinde programın genel alan endeksinin ilk çeyreğinde yer
alan bir dergide yayınlanmış 1 makale 2 makale yerine kabul edilir.
➢ Uluslararası kitap: Basıldığı senedeki CERES sıralamasına göre A kategori kitap 3
makale yerine, B kategori kitap 2 makale yerine, C, D ve E kategori kitap 1 makale
yerine kabul edilir. Kitap editörlükleri ve CERES tarafından endekslenmemiş
kitaplar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

•
•
•
•

Doktora sonrasında en az dört lisans/lisansüstü ders vermiş olmak;
Bitmiş 2 yüksek lisans tezinin veya bitmiş 1 doktora tezinin danışmanlığını yapmış
olmak (eğer adayın bir önceki kurumundaki ilgili program lisansüstü derece
vermiyorsa en az 4 lisans projesinin danışmanlığını yapmış olmak);
En az biri uluslararası olmak kaydıyla 2 tamamlanmış projede proje yürütücülüğü ya da
baş araştırmacılık yapmış olmak;
Aşağıdaki maddelerden en az üçünü başarmış olmak (aksi belirtilmedikçe her madde
birden fazla kere kullanılabilir):
o Uluslararası/ulusal ödüller;
o Yurtdışında, tanınmış/saygın üniversitelerde başvurulan unvana eşdeğer
pozisyona yeni atanan öğretim üyelerine eşdeğer h-endeksi;
o Uluslararası tanınmışlık (örneğin konferans/çalıştay ana (keynote) konuşmaları,
editörlük, konferans program komitesi üyeliği, bilimsel topluluklara
“fellowship” kapsamında davet, bu tür topluluklarda başkanlık veya yönetim
kurulu üyeliği, yayın kurulu üyeliği);
o (En çok bir kere) Çalışmalarının medyada tanınmış olması;
o Tamamlanmış bir TÜBİTAK projesinde proje yürütücülüğü yapmış olmak;
o Tamamlanmış veya devam eden AB-ABD projelerinde proje yürütücülüğü,
proje ortaklığı yapmış/yapıyor olmak;
o Patentler;
o Çalıştay veya konferans organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak.

16

PROFESÖR
•

En az 8 tanesi doçentlik sonrası olmak kaydıyla SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS endeksleri
tarafından taranan dergilerde en az 20 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ SCI/SSCI/AHCI/SCOPUS içinde programın genel alan endeksinin ilk çeyreğinde yer
alan bir dergide yayınlanmış 1 makale 2 makale yerine kabul edilir.
➢ Uluslararası kitap: Basıldığı senedeki CERES sıralamasına göre A kategori kitap 3
makale yerine, B kategori kitap 2 makale yerine, C, D ve E kategori kitap 1 makale
yerine kabul edilir. Kitap editörlükleri ve CERES tarafından endekslenmemiş
kitaplar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

•
•
•
•

Doktora sonrası en az dördü yüksek lisans/doktora düzeyinde olmak üzere toplam 8
ders vermiş olmak;
Bitmiş 4 yüksek lisans tezinin veya bitmiş 2 doktora tezinin danışmanlığını yapmış
olmak (eğer adayın bir önceki kurumundaki ilgili program lisansüstü derece
vermiyorsa en az 8 lisans projesinin danışmanlığını yapmış olmak);
En az üçü uluslararası olmak kaydıyla 5 tamamlanmış projede proje yürütücülüğü ya
da baş araştırmacılık yapmış olmak;
Aşağıdaki maddelerden en az altısını başarmış olmak (aksi belirtilmedikçe her madde
birden fazla kere kullanılabilir):
o Uluslararası/ulusal ödüller;
o Yurtdışında, tanınmış/saygın üniversitelerde başvurulan unvana eşdeğer
pozisyona yeni atanan öğretim üyelerine eşdeğer h-endeksi;
o Uluslararası tanınmışlık (örneğin konferans/çalıştay ana (keynote) konuşmaları,
editörlük, konferans program komitesi üyeliği, bilimsel topluluklara
“fellowship” kapsamında davet, bu tür topluluklarda başkanlık veya yönetim
kurulu üyeliği, yayın kurulu üyeliği);
o (En çok bir kere) Çalışmalarının medyada tanınmış olması;
o Tamamlanmış bir TÜBİTAK projesinde proje yürütücülüğü yapmış olmak;
o Tamamlanmış veya devam eden AB-ABD projelerinde proje yürütücülüğü veya
proje ortaklığı yapmış/yapıyor olmak;
o Patentler;
o Çalıştay veya konferans organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak.

İngilizce Dil Kriteri: "Sabancı Üniversitesi'nde görev yapmakta olan öğretim üyelerinin bir üst
kadroya yükseltilme ve atanmalarında daha önce yabancı dil şartlarını sağlamış olanlardan
şartları yeniden sağlamaları aranmaz"
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EK 3 YBF (Yönetim Bilimleri Fakültesi)
Atama ve Yükseltme Asgari Kriterleri
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA AĞIRLIKLI ÖĞRETİM ÜYESİ
DOÇENT
•

En az 3 tanesi doktora tezinden üretilmemiş olmak kaydıyla SCI/SCIE/SSCI endeksleri
tarafından taranan dergilerde en az 6 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ FT50 dergi listesinde yer alan ve güncel Academic Journal Guide’da sıralanan
dergiler içinden en az 4 puan almış dergilerde yayınlanmış her makale 2 SSCI
endeksli dergilerde yayınlanmış makale yerine geçer.

•
•
•

En az biri yüksek lisans/doktora düzeyinde olmak üzere toplam en az 3 farklı ders vermiş
olmak;
Doktora tezi 4 puan, yüksek lisans tezi 2 puan ve lisans/lisansüstü projeler 1 puan olmak
üzere, en az 4 puan değerinde danışmanlık yapmış olmak;
Aşağıdaki maddelerden en az ikisini başarmış olmak (her bir madde birden fazla kere
kullanılabilir):
o Tamamlanmış bir TÜBİTAK projesinde proje yürütücülüğü veya araştırmacılık
yapmış olmak;
o Tamamlanmış veya devam eden AB-ABD projelerinde proje yürütücülüğü, proje
ortaklığı veya araştırmacılık yapmış/yapıyor olmak;
o FT50 listesindeki dergilerde yayınlanmış makale;
o Yüksek sayıda atıfa sahip makale (Web of Science "highly cited" tanımına göre);
o Uluslararası saygınlığa sahip yayınevleri için kitap editörlüğü;
o Uluslararası saygınlığa sahip yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap/kitap
bölümü;
o Patentler;
o Uluslararası/ulusal saygın bilimsel ödüller, burslar;
o Eğitim ödülü;
o İçeriden yükseltmeler için SU Eğitim Ödüllerinde ilk üç içinde yer almak;
o Yenilikçi ders tasarımı;
o Uluslararası tanınmışlık (alanında saygın konferanslarda ana davetli/keynote
konuşmacı, alanında saygın bir dergide editörlük/yayın kurulu üyeliği, konferans
program komitesi üyeliği, bilimsel topluluklara "fellowship" kapsamında davet, bu
tür topluluklarda başkanlık veya yönetim kurulu üyeliği);
o Profesyonel/yönetici geliştirme eğitimlerine kayda değer katkı;
o Şirket/devlet/STK'lara kayda değer danışmanlık;
o Çalıştay veya konferans organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak.
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PROFESÖR
•

En az 4 tanesi doçentlik sonrası üretilmiş olmak kaydıyla SCI/SCIE/SSCI endeksleri
tarafından taranan dergilerde en az 14 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ FT50 dergi listesinde yer alan ve güncel Academic Journal Guide’da sıralanan
dergiler içinden en az 4 puan almış dergilerde yayınlanmış her makale 2 SSCI
endeksli dergilerde yayınlanmış makale yerine geçer.

•
•
•

En az ikisi yüksek lisans/doktora düzeyinde olmak üzere toplam en az 5 farklı ders vermiş
olmak;
Doktora tezi 4 puan, yüksek lisans tezi 2 puan ve lisans/lisansüstü projeler 1 puan olmak
üzere, en az 8 puan değerinde danışmanlık yapmış olmak;
Aşağıdaki maddelerden en az dördünü başarmış olmak (her bir madde birden fazla kere
kullanılabilir):
o Tamamlanmış bir TÜBİTAK projesinde proje yürütücülüğü yapmış olmak;
o Tamamlanmış veya devam eden AB-ABD projelerinde proje yürütücülüğü veya
proje ortaklığı yapmış/yapıyor olmak;
o FT50 listesindeki dergilerde yayınlanmış makale;
o Yüksek sayıda atıfa sahip makale (Web of Science "highly cited" tanımına göre);
o Uluslararası saygınlığa sahip yayınevleri için kitap editörlüğü;
o Uluslararası saygınlığa sahip yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap;
o Patentler;
o Uluslararası/ulusal saygın bilimsel ödüller;
o Eğitim ödülü;
o İçeriden yükseltmeler için SU Eğitim Ödüllerinde ilk üç içinde yer almak;
o Yenilikçi ders tasarımı;
o Uluslararası tanınmışlık (alanında saygın konferanslarda ana davetli/keynote
konuşmacı, alanında saygın bir dergide editörlük/yayın kurulu üyeliği, konferans
program komitesi üyeliği, bilimsel topluluklara "fellowship" kapsamında davet, bu
tür topluluklarda başkanlık veya yönetim kurulu üyeliği);
o Profesyonel/yönetici geliştirme eğitimlerine kayda değer katkı;
o Şirket/devlet/STK'lara kayda değer danışmanlık;
o Çalıştay veya konferans organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak.
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ARAŞTIRMA ve UYGULAMA AĞIRLIKLI ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ
• SCI/SCIE/SSCI endeksleri tarafından taranan dergilerde en az 2 bilimsel makale
yayınlamış olmak;
➢ FT50 dergi listesinde yer alan ve güncel Academic Journal Guide’da sıralanan
dergiler içinden en az 4 puan almış dergilerde yayınlanmış her makale 2 SSCI
endeksli dergilerde yayınlanmış makale yerine geçer.
• Proje başvuru/ilerleme ve sonuç raporları süreçlerinde yer almış olmak.
DOÇENT
• SCI/SCIE/SSCI endeksleri tarafından taranan dergilerde en az 9 bilimsel makale
yayınlamış olmak;
➢ FT50 dergi listesinde yer alan ve güncel Academic Journal Guide’da sıralanan
dergiler içinden en az 4 puan almış dergilerde yayınlanmış her makale 2 SSCI
endeksli dergilerde yayınlanmış makale yerine geçer.
• En az biri uluslararası olmak kaydıyla en az 2 projede proje yürütücülüğü yapmış/yapıyor
olmak;
• Endüstriyel ve kurumsal ortaklıklar ve işbirlikleri kurmak ya da bu çalışmalara destek
vermiş olmak;
• En az biri yüksek lisans/doktora düzeyinde olmak üzere toplam en az 2 farklı ders vermiş
olmak;
• Bitmiş 2 yüksek lisans/doktora tezinde danışmanlık yapmış olmak;
• Alanındaki yüksek lisans/doktora programlarına katkıda bulunmuş olmak;
• Aşağıdaki maddelerden en az üçünü başarmış olmak (her bir madde birden fazla kere
kullanılabilir):
o Tamamlanmış bir TÜBİTAK projesinde proje yürütücülüğü yapmış olmak;
o Tamamlanmış veya devam eden AB-ABD projelerinde proje yürütücülüğü veya
proje ortaklığı yapmış/yapıyor olmak;
o FT50 listesindeki dergilerde yayınlanmış makale;
o Yüksek sayıda atıfa sahip makale (Web of Science "highly cited" tanımına göre);
o Uluslararası saygınlığa sahip yayınevleri için kitap editörlüğü;
o Uluslararası saygınlığa sahip yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap/kitap
bölümü;
o Patentler;
o Uluslararası/ulusal saygın bilimsel ödüller;
o Uluslararası tanınmışlık (alanında saygın konferanslarda ana davetli/keynote
konuşmacı, alanında saygın bir dergide editörlük/yayın kurulu üyeliği, konferans
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program komitesi üyeliği, bilimsel topluluklara "fellowship" kapsamında davet, bu
tür topluluklarda başkanlık veya yönetim kurulu üyeliği);
o Şirket/devlet/STK'lara kayda değer danışmanlık;
o Çalıştay veya konferans organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak.

PROFESÖR
• SCI/SCIE/SSCI endeksleri tarafından taranan dergilerde en az 21 bilimsel makale
yayınlamış olmak;
➢ FT50 dergi listesinde yer alan ve güncel Academic Journal Guide’da sıralanan dergiler
içinden en az 4 puan almış dergilerde yayınlanmış her makale 2 SSCI endeksli
dergilerde yayınlanmış makale yerine geçer.
• En az ikisi uluslararası olmak kaydıyla en az 4 projede proje yürütücülüğü yapmış/yapıyor
olmak;
• Endüstriyel ve kurumsal ortaklıklar ve işbirlikleri kurmak ya da bu çalışmalara destek
vermiş olmak;
• En az ikisi yüksek lisans/doktora düzeyinde olmak üzere toplam en az 3 farklı ders vermiş
olmak;
• Bitmiş 4 yüksek lisans/doktora tezinde danışmanlık yapmış olmak;
• Alanındaki yüksek lisans/doktora programlarına katkıda bulunmuş olmak;
Aşağıdaki maddelerden en az altısını başarmış olmak (her bir madde birden fazla kere
kullanılabilir):
o Tamamlanmış bir TÜBİTAK projesinde proje yürütücülüğü yapmış olmak;
o Tamamlanmış veya devam eden AB-ABD projelerinde proje yürütücülüğü veya
proje ortaklığı yapmış/yapıyor olmak;
o FT50 listesindeki dergilerde yayınlanmış makale;
o Yüksek sayıda atıfa sahip makale (Web of Science "highly cited" tanımına göre);
o Uluslararası saygınlığa sahip yayınevleri için kitap editörlüğü;
o Uluslararası saygınlığa sahip yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap;
o Patentler;
o Uluslararası/ulusal saygın bilimsel ödüller;
o Uluslararası tanınmışlık (alanında saygın konferanslarda ana davetli/keynote
konuşmacı, alanında saygın bir dergide editörlük/yayın kurulu üyeliği, konferans
program komitesi üyeliği, bilimsel topluluklara "fellowship" kapsamında davet, bu
tür topluluklarda başkanlık veya yönetim kurulu üyeliği);
o Şirket/devlet/STK'lara kayda değer danışmanlık;
o Çalıştay veya konferans organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak.
İngilizce Dil Kriteri: "Sabancı Üniversitesi'nde görev yapmakta olan öğretim üyelerinin bir
üst kadroya yükseltilme ve atanmalarında daha önce yabancı dil şartlarını sağlamış
olanlardan şartları yeniden sağlamaları aranmaz"
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EK 4 Eğitim Ağırlıklı Kariyer Gelişim Yolu için Asgari Kriterler
• Doçent ve/veya Profesör olarak SÜ bünyesinde en az 10 yıl boyunca istihdam edilmiş
olmak (Eğitim Ağırlıklı kariyer gelişim yoluna geçen öğretim üyelerinin kariyerlerine
asgari olarak Doçent seviyesinden devam edecekleri varsayılmaktadır);
• Bu süre içinde girdiği Periyodik Gözden Geçirmelerin en az yarısında “başarılı”
değerlendirmesi almış ve bir kereden fazla “yetersiz” değerlendirmesi almamış olmak;
• Öğrenci değerlendirmelerinde arka arkaya en az 5 akademik yıl boyunca bulunduğu
fakültedeki öğretim üyeleri sıralamasının en üst %10 diliminde yer almak ve/veya eğitim
alanında ulusal düzeyde tanınırlığa ve saygınlığa sahip olmak.
• Doçentlik sonrası üretilmiş olmak kaydıyla Yüksek Etki Faktörlü ve
SCI/AHCI/SCIE/SSCI/SCOPUS endeksleri tarafından taranan (ve yayınlandığı dönemde bu
endekslerin ilk yarısında sınıflandırılmış ya da CWTS SNIP değeri 1’den daha büyük olan)
dergilerde en az 3 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ FT50 dergi listesinde yer alan ve güncel Academic Journal Guide’da sıralanan
dergiler içinden en az 4 puan almış dergilerde yayınlanmış her makale 2 makale
yerine geçer.
➢ CERES A veya B kategori kitap 2 makale yerine geçer.
➢ Sanat alanında prestijli uluslararası sergi veya prestijli solo sergi makale şartı
yerine kabul edilir. Ayrıca, prestijli uluslararası solo sergi veya bienal katılımı 2
prestijli solo sergi yerine kabul edilir.
•

Aşağıdaki kriterlerden en az ikisini sağlamak:
o Ders içerik tasarımlarına ve/veya profesyonel eğitim programları çalışmalarına
katkıda bulunmak ve kendi alanında yenilikçi ders tasarımları yapmış olmak;
o Alanındaki lisansüstü programlara katkıda bulunmak ve bu düzeydeki tez ve
projelerde danışmanlık yapmak;
o Lisans düzeyindeki projelerde düzenli olarak danışmanlık yapmak;
o Akademik bilgi üretimi ve kendi alanının sektörel pratik uygulamaları arasındaki
entegrasyonun geliştirilmesi konusunda önemli katkılarda bulunmuş olmak; bu
amaçla endüstriyel ve kurumsal ortaklıklar oluşturmak; bu kapsamda çalıştay,
konferans, vb. organizasyon çalışmalarında liderlik yapmak;
o Alanı hakkında önde gelen saygın uluslararası yayınlarda (Financial Times, The
Economist, Forbes, Foreign Policy, Wire, Time, vb.) yazı yazmış olmak veya
hakkında prestijli atıfta bulunulmak;
o Akademi dışı profesyonel iş dünyasında, önemli ulusal/uluslararası kurumlarda
(World Bank, IMF, UN, vb.), ileri gelen ulusal/uluslararası düşünce veya sanat
kuruluşları veya uluslarası saygınlığa sahip STK’larda yönetim kademelerinde
veya danışma kurullarında yer almış ya da yer alıyor olmak. Akademi dışı bu
görevlerinde önemli başarılara imza atarak uluslararası tanınırlık ve saygınlığa
sahip olmak.
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PROFESÖR
• Doçentlik sonrası üretilmiş olmak kaydıyla Yüksek Etki Faktörlü ve
SCI/AHCI/SCIE/SSCI/SCOPUS endeksleri tarafından taranan (ve yayınlandığı dönemde bu
endekslerin ilk yarısında sınıflandırılmış ya da CWTS SNIP değeri 1’den daha büyük olan)
dergilerde en az 6 bilimsel makale yayınlamış olmak;
➢ FT50 dergi listesinde yer alan ve güncel Academic Journal Guide’da sıralanan
dergiler içinden en az 4 puan almış dergilerde yayınlanmış her makale 2 makale
yerine geçer.
➢ CERES A veya B kategori kitap 2 makale yerine geçer.
➢ Sanat alanında prestijli uluslararası sergi veya prestijli solo sergi makale şartı
yerine kabul edilir. Ayrıca, prestijli uluslararası solo sergi veya bienal katılımı 2
prestijli solo sergi yerine kabul edilir.
•

Aşağıdaki kriterlerden en az dördünü sağlamak:
o Ders içerik tasarımlarına ve/veya profesyonel eğitim programları çalışmalarına
katkıda bulunmak ve kendi alanında yenilikçi ders tasarımları yapmış olmak;
o Alanındaki lisansüstü programlara katkıda bulunmak ve bu düzeydeki tez ve
projelerde danışmanlık yapmak;
o Lisans düzeyindeki projelerde düzenli olarak danışmanlık yapmak;
o Akademik bilgi üretimi ve kendi alanının sektörel pratik uygulamaları arasındaki
entegrasyonun geliştirilmesi konusunda önemli katkılarda bulunmuş olmak; bu
amaçla endüstriyel ve kurumsal ortaklıklar oluşturmak; bu kapsamda çalıştay,
konferans, vb. organizasyon çalışmalarında liderlik yapmak;
o Alanı hakkında önde gelen saygın uluslararası yayınlarda (Financial Times, The
Economist, Forbes, Foreign Policy, Wire, Time, vb.) yazı yazmış olmak veya
hakkında prestijli atıfta bulunulmak;
o Akademi dışı profesyonel iş dünyasında, önemli ulusal/uluslararası kurumlarda
(World Bank, IMF, UN, vb.), ileri gelen ulusal/uluslararası düşünce veya sanat
kuruluşları veya uluslarası saygınlığa sahip STK’larda yönetim kademelerinde
veya danışma kurullarında yer almış ya da yer alıyor olmak. Akademi dışı bu
görevlerinde önemli başarılara imza atarak uluslararası tanınırlık ve saygınlığa
sahip olmak.

İngilizce Dil Kriteri: "Sabancı Üniversitesi'nde görev yapmakta olan öğretim üyelerinin bir üst
kadroya yükseltilme ve atanmalarında daha önce yabancı dil şartlarını sağlamış olanlardan
şartları yeniden sağlamaları aranmaz"
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Kısaltmalar:
ÜSİ: Üniversite-Sanayi İşbirliği
AB: Avrupa Birliği
ABD: Amerika Birleşik Devletleri
CWTS: Center for Science and Technology Studies, Leiden University
SNIP: Source Normalized Impact per Paper
SCI: Science Citation Index
SSCI: Social Sciences Citation Index
SCIE: Science Citation Index Expanded
AHCI: Arts and Humanities Index

24

