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Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Kastamonu Üniversitesinde öğretim üyeliği kadrolarına
yapılacak yükseltilme ve atanmalarda aranacak asgari şartları belirlemek, ilan edilen kadroların
değerlendirilmesinde uyum ve nesnelliği sağlamak, öğretim üyelerini nitelikli akademik
çalışmalara yönlendirmek ve öğretim üyelerinin kendilerini değerlendirmelerine imkân
tanımaktır.

Kapsam:
Madde 2. Bu Yönerge, Kastamonu Üniversitesinde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi
kadrolarına yapılan başvuruların ön değerlendirilmesine, akademik yükseltilme ve atanma ile
doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapanların yeniden atanmalarına ilişkin usul ve esasları
kapsamaktadır.

Dayanak:
Madde 3. Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24, 26, 27, 28 ve 65.
maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12/06/2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 4. Bu Yönergede geçen kavramların anlamları aşağıdaki gibidir:
a) Üniversite: Kastamonu Üniversitesidir.
b) Üniversite Senatosu: Kastamonu Üniversitesi Senatosudur.
c) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörüdür.
ç) Üniversite Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Yönetim Kuruludur.
d) Üniversite Akademik Yükseltilme ve Atanma Kurulu: Profesör ve doçent kadrolarına
müracaat eden adayların dosyalarının bu Yönergede belirlenen ek şartları sağlama
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durumlarını değerlendirmek üzere üyeleri Rektör tarafından belirlenen kuruldur. Bu
kurul, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında Eğitim, Fen, Sağlık, Sanat
ve Sosyal alanlarda görev yapan en az 5 (beş) profesörden oluşur. Rektör, gerekli gördüğü
durumlarda kurul üyelerini değiştirebilir.
e) Birim Akademik Yükseltilme ve Atanma Kurulu: Doktor öğretim üyesi kadrolarına ilk
defa atanmak için müracaat eden adayların dosyalarının bu Yönergede belirlenen ek
şartları sağlama durumlarını değerlendirmek üzere üyeleri ilgili fakülte dekanı veya diğer
birimlerde müdür tarafından teklif edilip Rektör onayı ile belirlenen kuruldur. Bu kurul,
en az 3 (üç) öğretim üyesinden oluşur. İlgili fakülte dekanı veya diğer birimlerde müdür
gerekli gördüğü durumlarda Rektör onayı ile kurul üyelerini değiştirebilir.
f) Puanlama Cetveli: Bu Yönerge ile belirlenen, öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma

aşamasında kullanılan ve Ek’te sunulan cetveli ifade eder. Yazar sayısına göre puanlama
yapılırken Puanlama Cetvelinden sonra sunulan “Yazar/ Eser Sahibi Sıralamasına Göre
Puanlama Tablosu” esas alınır.
g) Uluslararası Hakemli Dergi: SSCI (Social Science Citation Index), SCI (Science Citation
Index), SCI-Expanded ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) kapsamında
taranan dergilerdir.
ğ) Diğer Uluslararası Hakemli Dergi: Madde 4’ün (g) bendinde açıklanan indeksler
dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerdir.
h) Ulusal Hakemli Dergi: ULAKBİM TR Dizin (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi)
tarafından taranan dergilerdir.
ı) Diğer Ulusal Hakemli Dergi: Madde 4’ün (h) bendinde açıklanan indeks dışındaki ulusal
indeksler tarafından taranan dergilerdir.
i) Başlıca Yazar: Yayında ilk sırada yer alan yazardır (Lisansüstü tezden öğrenciler ile
birlikte üretilen eserlerde sırasına bakılmaksızın tez danışmanı başlıca yazar olarak kabul
edilir).
j) Başlıca Araştırma Eseri: Uzmanlık alanıyla ilgili bilim alanında üretilen ve başlıca yazar
olunan eserdir.
k) Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten,
yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı
alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevidir.
l) Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları
Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı
yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevidir.
3

m) Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda
bulunduğu ve sunumların bilimsel kurul tarafından kabul edildiği toplantıdır.
n) Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim
kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği
toplantıdır.
o) Ödül: Alanında faaliyet gösteren meslek teşekkülleri ile kamu veya özel kuruluşlar
tarafından üyeleri arasında araştırmacının alanından uzmanların da bulunduğu bir kurulun
değerlendirmesi sonucunda verilen uluslararası veya ulusal düzeydeki akademik ve
sanatsal ödüllerdir. Başvuru sahibinin öğretim elemanı olması halinde, ilgili kişinin
kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilen ödüller hesaplamaya katılmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Madde 5. Bu Yönergenin uygulanmasında takip edilecek genel ilkeler şunlardır:
a) Bu Yönergede belirlenen esaslar, ilgili kadroya müracaat edebilmenin asgari şartlarını
oluşturur.
b) Bu Yönergede açıklanan tüm kadrolara atanmak için 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak gerekir.
c) Atanma müracaatları, ilanda belirtilen birimlere yapılır. Müracaatların aranan esaslara
uygunluğu üniversite veya birim akademik yükseltilme ve atanma kurullarınca
incelenerek tespit edilir.
ç) Eğitim-öğretime başlayabilmek veya devam edebilmek için gerekli öğretim üyesi
sayısına ulaşmada güçlük çekilen alanlarda, ilk defa doktor öğretim üyeliği kadrosuna
yükseltilme ve atanma ile doktor öğretim üyeliği kadrosuna yeniden atanmalarda ilgili
birim yönetim kurulu kararı; profesörlüğe yükseltilme ve atamalarda ise Üniversite
Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesi halinde, bu Yönerge hükümleri
tatbik edilmeden yükseltilme ve atanma işlemleri yapılır.
d) Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına yükseltilmek, atanmak veya
yeniden atanmak amacıyla müracaat yapabilmek için ilgili kanun ve yönetmeliklerde
öngörülen şartların yanı sıra bu Yönergede belirtilen şartların da sağlanması mecburidir.
e) Profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adayların dosyaları Rektör tarafından
görevlendirilen “Üniversite Akademik Yükseltilme ve Atanma Kurulu” tarafından ön
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incelemeye tabi tutulur. Aşağıda açıklanan her bir akademik unvan için aranan puanı ve
diğer şartları sağlayan adayların ilan edilmiş kadrolara müracaatları kabul edilerek
atamasının yapılabilmesi için gerekli işlemler başlatılır. Ön inceleme sonucunda şartları
sağlayamayan adayın dosyası jüri incelemesine tabi tutulmaz ve değerlendirme dışı
kabul edilir. Adaya gerekçeli kararla birlikte başvuru dosyası iade edilir.
f) Profesörlüğe yükseltilme ve atanma ile ilk defa doktor öğretim üyeliği kadrosuna
yükseltilme ve atanma için müracaat eden adayların dosyaları; Doktor Öğretim Üyeleri
için birim Akademik Yükseltilme ve Atanma Kurulu, Profesörler için Üniversite
Akademik Yükseltilme ve Atama Kurulu tarafından ön incelemeye tabi tutulur.
Aşağıda açıklanan her bir akademik unvan için aranan puanı ve diğer şartları sağlayan
adayların ilan edilmiş kadrolara müracaatları kabul edilerek atamasının yapılabilmesi
için gerekli işlemler başlatılır. Ön inceleme sonucunda şartları sağlayamayan adayın
dosyası [Madde 5’in (ç) bendi hariç] jüri incelemesine tabi tutulmaz ve değerlendirme
dışı kabul edilir. Adaya gerekçeli kararla birlikte başvuru dosyası iade edilir.
g) Kadro müracaatlarında, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerince
öngörülen hususlara ek olarak adayın bu Yönergede aranan asgari şartları sağladığını
ispatlayan belgeler ile bu Yönergenin Ek kısmında bulunan Puanlama Cetvelinin
gerektirdiği tüm bilgiler belgelendirilerek ve matbu formlar doldurularak başvuru
yapılır.
ğ) Adayın özgeçmiş, çalışma ve eserlerini içeren başvuru dosyası, ilgili Yönerge ve ekleri
ile birlikte incelenmek üzere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çerçeve yönetmeliği
uyarınca belirlenen jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyeleri, adayın dosyasını inceleyerek
değerlendirme raporu hazırlar. Jüri üyeleri adayın bilimsel çalışmalarını, çalıştığı bilim
alanına katkısını, araştırma ve yayınlarındaki sürekliliğini, yayınlarına başka yazarlar
tarafından yapılan atıfları, yurt içi ve yurt dışı hareketliliğini, yürüttüğü veya katıldığı
bilimsel araştırma ve uygulama projelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve diğer
hizmetlerini dikkate alarak görüş ve kanaatlerini hazırlamış olduğu raporda ortaya
koyar. Jüri üyeleri raporlarının sonuç kısmında, adayın başvurduğu kadroya
atanmasının uygun olup olmadığını gerekçeleri ile belirtir. Jüri üyeleri, kadroya
başvuran aday sayısının birden fazla olması halinde her bir aday için olumlu veya
olumsuz değerlendirmelerini gerekçeleri ile birlikte ortaya koyarak kadroya atanmaya
yeterli gördüğü adaylar için tercih sırası belirtir.
h) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Üniversite Senatosunun kararı esastır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Profesörlük Kadrosuna Yükseltilme ve Atanma Şartları
Madde 6. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak
şartıyla profesörlüğe yükseltilme ve atanma şartları şunlardır:
a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili
bilim alanında çalışmış olmak (2547 Sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince doçentlik
sınavını başarmış sayılarak yabancı ülkelerde aldığı unvanı Türkiye’de geçerli kabul edilen
adayların doçentlikteki hizmet süreleri doçentlik unvanını yabancı ülkede aldıkları tarihten
itibaren başlar),
b) Doçentlik unvanını aldıktan sonra yaptığı yayınlarından birini, müracaat dosyasında başlıca
araştırma eseri olarak belirtmiş olmak,
c) Üniversitelerarası Kurul'un (ÜAK) önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen yürürlükteki doçentlik temel alanlar ile ilgili asgari başvuru şartlarını (lisansüstü
tez çalışmasından yayın şartı hariç) bir kez daha sağlamış olmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doçentlik Kadrosuna Yükseltilme ve Atanma Şartları
Madde 7. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak
şartıyla doçentliğe yükseltilme ve atanma şartı şöyledir:
a) ÜAK’tan “doçent” unvanı almış olmak veya yurtdışından alınan doçentlik unvanının
2547 Sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince ÜAK tarafından geçerli olduğu kabul
edilmiş olmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İlk Defa Doktor Öğretim Üyeliği Kadrosuna Yükseltilme ve Atanma Şartları
Madde 8. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak
şartıyla ilk defa doktor öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma şartları şunlardır:
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya
sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak,
b) Güzel sanatlar dışındaki bilim alanlarında, 30 puanı Puanlama Cetvelinin 1 ve 2.
bölümlerinden olmak şartıyla toplamda en az 90 puan almış olmak,
c) Güzel sanatlar alanında, 15 puanı Puanlama Cetvelinin 1 ve 2. bölümlerinden, 15 puanı
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Puanlama Cetvelinin 10. bölümünden olmak şartıyla toplamda en az 90 puan almış
olmak.
ALTINCI BÖLÜM
Doktor Öğretim Üyeliği Kadrosuna Yeniden Atanma Şartları
Madde 9. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak
şartıyla yeniden doktor öğretim üyeliğine atanma şartları şunlardır:
a) En son atanma tarihinden itibaren güzel sanatlar dışındaki bilim alanlarında, 30 puanı
Puanlama Cetvelinin 1, 2 ve 3. bölümlerinden olmak şartıyla toplamda en az 60 puan
almış olmak,
b) En son atanma tarihinden itibaren güzel sanatlar alanında, 20 puanı Puanlama
Cetvelinin 1, 2 ve 3. bölümlerinden, 20 puanı Puanlama Cetvelinin 10. bölümünden
olmak şartıyla toplamda en az 60 puan almış olmak,
c) Yeniden atanma işlemi ilgili birim yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine Rektör

tarafından yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 10 – Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunca 27/12/2018 tarihinde
onaylanan “Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Tayin Esasları
Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş Hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönergenin yürürlük tarihinden önce ilan edilen doçent kadrolarına
müracaat edip henüz sözlü sınavı yapılmayan adaylar için bu Yönergenin ilgili hükümleri
uygulanır.
Yürürlük:
Madde 11. Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edilip Yükseköğretim Kurulunun onay
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 11. Bu Yönerge, Rektör tarafından yürütülür.
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EK:
PUANLAMA CETVELİ
Kastamonu Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma işlemlerinde aşağıdaki
Puanlama Cetveli kullanılır. Ayrıca Yönergede geçen akademik yükseltilme ve atanmaya
ilişkin tüm puanlamalarda “Yazar/ Eser Sahibi Sıralamasına Göre Puanlama Tablosu” esas
alınarak hesaplanacaktır.
1. BÖLÜM: ULUSLARARASI MAKALELER
Müracaat edilen bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla;
a) SSCI, SCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup,
özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale
b) ESCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç
olmak üzere yayımlanmış makale
c) Üniversitelerarası Kurul tarafından her bir alan için belirtilen alan indekslerinde
taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere
yayımlanmış makale
ç) Bu maddenin a, b ve c bentleri dışındaki indekslerde taranan dergilerde editöre
mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale
d) a, b, c bentlerindeki indekslerde yer alan dergilerde editöre mektup, özet veya
kitap kritiği, vak’a takdimi
2. BÖLÜM: ULUSAL MAKALELER
Müracaat edilen bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla;
a) ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış
makale
b) Bu maddenin a bendi dışındaki diğer ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış
makale
3. BÖLÜM: KİTAPLAR
Müracaat edilen bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla;
a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm
yazarlığı (aynı kitapta en fazla 2 bölüm)
c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
ç) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı
(aynı kitapta en fazla 2 bölüm)
d) Alanında yayımlanmış kitap çevirisi
e) Alanında yayımlanmış kitap bölümü çevirisi (aynı kitapta en fazla 2 bölüm)
f) Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/ maddesi (aynı
ansiklopedide en fazla 2 madde)
g) Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/ maddesi (aynı ansiklopedide
en fazla 2 madde)
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PUAN
30
20
15
10
3

PUAN
15
5

PUAN
30
12
25
10
15
6
10
5

4. BÖLÜM: BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
Müracaat edilen bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla;
a) Başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde
görev almak.
b) Başarı ile tamamlanmış a bendi dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma
projesinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak.
c) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan, başarıyla tamamlanmış
bilimsel araştırma projesinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev
almak.
ç) Üniversitelerde yapılan, başarıyla tamamlanmış bilimsel araştırma projesinde
(derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak.
5. BÖLÜM: LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIKLARI
Danışmanlığını yürüttüğü ve tamamlanan yüksek lisans, doktora veya tıpta
uzmanlık tezlerinden olmak kaydıyla;
a) Doktora/ doktoraya eşdeğer uzmanlık*
b) Yüksek lisans*

PUAN
30
25

20

15

PUAN
6
3

İkinci/ eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci
danışman ise yarısını alır.
*

6. BÖLÜM: EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİKLER
Müracaat edilen bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla;
a) SSCI, SCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük, editör
yardımcılığı ve alan editörlüğü.
b) SSCI, SCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayın kurulu
üyeliği.
c) ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük, editör yardımcılığı ve alan editörlüğü.
ç) ESCI kapsamındaki dergilerde yayın kurulu üyeliği.
d) Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük, editör yardımcılığı ve alan
editörlüğü.
e) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayın kurulu üyeliği.
f) ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük,
editör yardımcılığı ve alan editörlüğü.
g) ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayın kurulu
üyeliği.
h) Diğer ulusal hakemli dergilerde editörlük, editör yardımcılığı ve alan editörlüğü.
ı) Diğer ulusal hakemli dergilerde yayın kurulu üyeliği.
i) SSCI, SCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik (her bir
makale için).
j) ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik (her bir makale için).
k) Diğer uluslararası hakemli dergilerde hakemlik (her bir makale için).
l) ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde hakemlik (her
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PUAN
10/ Yıl
5/ Yıl
8/ Yıl
4/ Yıl
5/ Yıl
3/ Yıl
6/ Yıl
4/ Yıl
4/ Yıl
2/ Yıl
5
4
2
3

bir makale için).
m) Diğer ulusal hakemli dergilerde hakemlik (her bir makale için).
7. BÖLÜM: BİLİMSEL TOPLANTI FAALİYETLERİ
Müracaat edilen bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla;
a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni matbu veya elektronik
olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.
b) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, özeti matbu veya elektronik olarak
bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.
c) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni matbu veya elektronik olarak
bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.
ç) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, özeti matbu veya elektronik olarak bildiri
kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.
8. BÖLÜM: GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK FAALİYETLERİ
Müracaat edilen bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla;
a) Uluslararası (başvuru sonuçlanmış) patent*
b) Uluslararası (başvuru yapılmış) patent*
c) Ulusal (başvuru sonuçlanmış) patent*
ç) Ulusal (başvuru yapılmış) patent*
d) Faydalı model, yeni ürün (başvuru sonuçlanmış)
e) Faydalı model, yeni ürün (başvuru yapılmış)
f) Endüstriyel tasarım
g) Marka
ğ) Teknoloji Transfer Ofislerine buluş bildiriminde bulunmuş ve olumlu rapor
almış olmak
h) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde firma sahibi ya da firmanın ortağı olmak
ı) Teknoparklarda, sanayi kuruluşlarının AR-GE birimlerinde en az 3 (üç) ay süreli
danışmanlık veya mentörlük hizmeti (her firma için puanlama yapılır)
i) Üniversite-toplum/ üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde sosyal sorumluluk
çalışmaları ve projeleri içerisinde görev almak

2

PUAN
5
2
3
2

PUAN
20
4
10
2
8
2
8
8
8
4
3
3

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.

*

9. BÖLÜM: ATIFLAR
Müracaat edilen bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla;
a) 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
b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan
dergilerde metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri
için
10

PUAN

3

2

c) 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
10. BÖLÜM: SANATSAL FAALİYETLER
Müracaat edilen bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla;
a) Uluslararası bireysel sanat etkinlikleri (albüm, bienal/ trienal, çalıştay, dans,
dinleti, festival, film, gösteri, gösterim, koleksiyon, konser-koreografi, resital,
sergi, temsil, tiyatro, televizyon/ radyo programı, workshop vb.)
b) Uluslararası karma sanat etkinlikleri (albüm, bienal/ trienal, çalıştay, dans,
dinleti, festival, film, gösteri, gösterim, koleksiyon, konser-koreografi, resital,
sergi, temsil, tiyatro, televizyon/ radyo programı, workshop vb.)
c) Ulusal bireysel sanat etkinlikleri (albüm, bienal/ trienal, çalıştay, dans, dinleti,
festival, film, gösteri, gösterim, koleksiyon, konser-koreografi, resital, sergi,
temsil, tiyatro, televizyon / radyo programı, workshop vb.)
ç) Ulusal karma sanat etkinlikleri (albüm, bienal/ trienal, çalıştay, dans, dinleti,
festival, film, gösteri, gösterim, koleksiyon, konser-koreografi, resital, sergi,
temsil, tiyatro, televizyon/ radyo programı, workshop vb.)
11. BÖLÜM: TASARIMLAR
Müracaat edilen bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla;
a) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve
belgelenmiş sanatsal tasarım (bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje)
b) Bilimsel yayınla tescillenmiş sanatsal tasarım (bina, çevre, eser, yayın, mekân,
obje)
c) Bilimsel yayınla tescillenmiş tasarım
ç) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve
belgelenmiş tasarım
d) TSE/ TPE tarafından tescillenmiş faydalı obje
12. BÖLÜM: ÖDÜLLER
Müracaat edilen bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla;
a) Uluslararası bilim ve sanat kuruluşları tarafından verilen bilim, sanat ve hizmet
ödülleri.
b) TÜBA veya TÜBİTAK gibi ulusal düzeydeki kamu kurum ve kuruluşları
tarafından verilen bilim, sanat ve hizmet ödülleri (yayın teşvik ödülleri hariç).
13. BÖLÜM: EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Müracaat edilen bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla;
a) Ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyede verilen dersler (kredi başına) [en fazla
10 puan alabilir]
b) Tez savunma jüri üyelikleri
11
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PUAN

30

15

25

10

PUAN
30
25
20
15
10

PUAN
10
8

PUAN
2
4

(Yüksek lisans/ doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik)
c) Yükseltilme ve atanma jüri üyelikleri (en fazla 6 defa)

3

ç) Alanında uluslararası seviyede jüri üyeliği (en fazla 6 defa)

5

d) Alanında ulusal seviyede jüri üyeliği (en fazla 6 defa)

3
3
5

e) Basılı veya elektronik ders materyali hazırlama (en fazla 3 adet)
f) Yeni ve keşfedici öğretim yöntemleri uygulama (belgelendirmek şartıyla)
g) Alanıyla ilgili kamu kurumlarında hizmet içi eğitim, konferans, panel, seminer
vb. profesyonel bilgi aktarımında bulunmak (belgelendirmek şartıyla yılda en
fazla 3 adet)
ğ) Akademik birim yöneticiliği [en fazla15 puan alabilir]
h) Akademik birim yönetici yardımcılığı [en fazla 12 puan alabilir]
ı) Akademik komisyon üyelikleri [en fazla 10 puan alabilir]
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3
5/ yıl
4/ yıl
2/ yıl

YAZAR/ ESER SAHİBİ SIRALAMASINA GÖRE PUANLAMA TABLOSU
Eserdeki
Yazar Sayısı 1. İsim
100
1 İsimli
100
2 İsimli
90
3 İsimli
85
4 İsimli
80
5 İsimli
75
6 İsimli
70
7 İsimli
65
8 İsimli
60
9 İsimli
55
10 İsimli
50
11 İsimli
45
12 İsimli
40
13 İsimli
35
14 İsimli
15 ve Üzeri

Hak Edilen Puan (Belirlenen Tam Puanın Yüzdesi)
2. İsim 3. İsim 4. İsim 5. İsim 6. İsim 7. İsim 8. İsim 9. İsim 10. İsim 11. İsim 12. İsim 13. İsim 14. İsim
90
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
25
25

55
50
45
40
35
30
25
25
25
25
25

40
35
30
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25

14 İsimli ile aynı şekilde hesaplanacaktır.
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25
25
25
25

25
25
25

25
25

25

