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T. C. 

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ 

ESASLAR 

 

 

AMAÇ  

 

MADDE 1 – Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi 

(İBÜ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında akademik kadrolara başvuracak olan adaylar 

hakkında karar verebilmek; başvurularla ilgili rapor verecek öğretim üyelerine, atamaya 

yetkili amir ve kurullara kolaylık ve değerlendirmelerde birliktelik sağlamak; aynı zamanda 

adayların kendi akademik performanslarını değerlendirme konularında gerekli esasların 

belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.  

 

GEREKÇE  

 

MADDE 2 – Resmi Gazete’nin 06 Mart 2018 tarihli, 30352 sayılı nüshasında yayımlanan 

22.02.2018 tarihli, 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesi ile 2547 sayılı 

Kanunun 23 üncü ve aynı Kanunun 5 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi 

değiştirildiğinden Üniversitemizin mevcut “Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili 

Esaslar” yeniden belirlenmiştir. 

 

BAŞVURU  

 

MADDE 3 – Aday, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve 

Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde öngörülen koşulları yerine getirmenin yanı sıra, 

bu yönerge kapsamında belirlenen ölçütleri de yerine getirmek zorundadır.  

 

DEĞERLENDİRME JÜRİSİ  

 

MADDE 4 – Adayların başvurularını değerlendirmek için, konularında yapmış oldukları 

çalışmalarda kendilerini bilimsel olarak kanıtlamış, İBÜ’den ve Türkiye’deki diğer 

üniversitelerden, Rektörlükçe seçilen öğretim üyelerinden yararlanılır.  

 

MADDE 5 – Adayların başvurularını değerlendirmek üzere seçilen öğretim üyelerine bu 

esaslar bildirilir. Değerlendirme raporunun bu esaslara uygun olarak hazırlanması istenir.  

 

MADDE 6 – Adayların başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik 

faaliyetleri, nitelikleri ve nicelikleri yönünden ayrıntıları başvurulan bilim alanı ile ilgili 

puanlama sistemine göre (Ek – 1, Ek – 2 veya Ek – 3) bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu 

ölçütler kapsamında belirlenen en az puanların altında kalan başvurular değerlendirilmez. 

Değerlendirme Jürisi, doktor öğretim üyesi kadrosu adayları için Fakülte Dekanı, doçent 

kadrosu adayları için Üniversite Rektörü, profesör kadrosu adayları için de Üniversite 

Yönetim Kurulu tarafından atanır.  
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DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELİĞİ  

 

MADDE 7 – Adayın Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilip atanabilmesi için 

başvurulan bilim alanı ile ilgili puanlama sistemine göre (Ek – 1, Ek – 2 veya Ek – 3) toplam 

en az yirmi (20) puan toplaması koşulu aranır.   

 

DOÇENTLİK  

 

MADDE 8 – Doçentlik atamalarında T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 

belirlenen doçentlik başvuru şartlarının yerine getirilmiş olması gereklidir. Adayın başvurulan 

bilim alanı ile ilgili puanlama sistemine göre (Ek – 1, Ek – 2 veya Ek – 3), en az doksan (90) 

puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş 

olması kaydıyla, en az yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. 

 

MADDE 9 – Madde 8’deki şartları yerine getirmiş olan aday, T.C. İstanbul Bilim 

Üniversitesi tarafından belirlenen 3 kişilik bir jüri tarafından iki aşamada değerlendirmeye 

alınır. Birinci aşamada adayın kendi eserlerine olan hâkimiyeti değerlendirilir. Bu aşamada 

yeterli görünen adayın ikinci aşamada kendi alanında bir ders vermesi gerekir. Adayın bu iki 

aşamadaki değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır. Adayın doçentlik atamasının 

yapılabilmesi için bu iki aşamada da yeterli olması gereklidir. 

 

1. aşama; yazılı sınav olup adayın kendi eserlerine hakimiyeti ve bu eserler doğrultusundaki 

bilimsel bilgisini değerlendirmektedir. 1. aşamayı oluşturan yazılı sınav 5 sorudan ibaret olup, 

her soru 20 puan değerindedir. Bu sorular adayın bilimsel eserlerine hakimiyetini ölçen 

sorular olup, güncel kitap veya kılavuzlar doğrultusundaki akademik bilgilerinin seviyesini 

nitelik ve nicelik yönünden değerlendirir.  

2. aşama;  1. aşamada yeterli görülen adaydan istenen kendi uzmanlık alanındaki herhangi bir 

konuda önceden jürinin belirlediği bir dersi 3 kişilik bir jüri ve öğrenciler huzurunda 

anlatmasıdır. Gerek 1. aşamadaki yazılı sınav tarihi, gerekse 2. aşamadaki ders anlatımı konu 

başlığı adaya bir hafta öncesinden tebliğ edilir.  

 

PROFESÖRLÜK  

 

MADDE 10 – Profesör kadrosuna yükseltilip atanabilmek için başvurulan bilim alanı ile ilgili 

puanlama sistemine göre (Ek – 1, Ek – 2 veya Ek – 3) yirmi (20) puanı doçentlik sonrası 

çalışmalardan kaynaklanmak üzere, uluslararası makalelerden kırk (40) puan ve toplam 200 

puan koşulu aranır.  
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EK – 1: SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI İÇİN ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE 

YÜKSELTME VE ATAMALARDA KULLANILACAK PUANLAMA SİSTEMİ 

 

Tek yazarlı makalelerde yazar tam puan alır. İki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 

0.8’ini, ikinci yazar 0.5’ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı makalelerde ise, başlıca yazar, 

toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın 

belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde toplam puan yazarlar arasında eşit 

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

bölünür.  

 

1. Uluslararası Makale 

Adayın başvurulan bilim alanı ile ilgili lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak kaydıyla (editöre 

mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri 

a) SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış özgün 

araştırma makalesi 
20 

b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (a bendinde belirtilen indeksler 

dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayınlanan özgün araştırma makalesi 
10 

c) a bendi kapsamındaki dergilerde yayımlanan vak’a takdimi 5 

Doçentlik ve profesörlük atamaları için bu maddenin a bendi kapsamında en az bir makalede 

başlıca yazar olmak kaydıyla en az 40 puan alınmalıdır. 

2. Ulusal Makale 

Adayın doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak ve adayın hazırladığı lisansüstü veya uzmanlık 

tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla 

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma 

makalesi 
8 

Doçentlik ve profesörlük atamaları için bu maddenin a bendi kapsamında en az 8 puan alınmalıdır. 

3. Lisansüstü veya Tıpta Uzmanlık Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar  

Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezleriyle ilgili olmak kaydıyla 

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makale 10 

b) Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 5 

c) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime 

katkı sağlayan sözlü bildiri 
5 

d) Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı 

sağlayan sözlü bildiri 
3 

Doçentlik ve profesörlük atamaları için bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur. 

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. 

 

4. Kitap 

Adayın hazırladığı lisansüstü ve tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan bilim alanı 

ile ilgili olmak kaydıyla 

a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 20 

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı 10 

c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 15 

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı 8 

Bu madde kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır. Doçentlik atamaları 

için bu madde kapsamında en fazla 20 puan, profesörlük atamaları için ise bu madde kapsamında 

en fazla 40 puan alınabilir.  

5. Patent 

Başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan 

a) Uluslararası patent 20 

b) Ulusal patent 10 

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür. 

6. Atıflar 

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde;  3 
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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;  

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan bölüm yazarı 

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

içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 

2 

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  

1 

Doçentlik atamaları için bu madde kapsamında en az 4 puan alınması, profesörlük atamaları için 

ise en az 10 puan alınması zorunludur. Doçentlik atamaları için bu madde kapsamında en fazla 20 

puan, profesörlük atamaları için ise en fazla 50 puan alınabilir. 

7. Lisansüstü Tez Danışmanlığı 

Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık danışmanlıkları 

a) Doktora / Doktoraya Eşdeğer Uzmanlık 4 

b) Yüksek lisans 2 

Doçentlik atamaları için bu maddeden en fazla 10 puan, profesörlük atamaları için ise bu 

maddeden en fazla 20 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b 

bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.  

8. Bilimsel Araştırma Projeleri 

a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma 

projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak 
15 

b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma 

projesinde ortak araştırmacı olmak 
10 

c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b bendi dışındaki uluslararası destekli 

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

almak 

6 

d) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam 

eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak 
4 

Doçentlik ve profesörlük atamaları için bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir. 

9. Bilimsel Toplantı Faaliyeti (Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı 

lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla) 

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu 

veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar. 
3 

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya 

elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 
2 

Doçentlik ve profesörlük atamaları için bu madde kapsamında en az 5 puan alınması zorunludur. 

Doçentlik atamaları için bu maddeden en fazla 10 puan, profesörlük atamaları ise en fazla 30 puan 

alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır. 

10. Eğitim-Öğretim Faaliyeti 

Doktora veya uzmanlık tamamlandıktan sonra yüz yüze ortamlarda verilmiş ders 

a) Bir dönem yüksek lisans, doktora veya doktora eşdeğer uzmanlık dersi 3 

b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi 2 

Doçentlik atamaları için bu madde kapsamında en az 2 puan alınması, profesörlük atamaları için 

ise en az 10 puan alınması zorunludur. Doçentlik atamaları için bu madde kapsamında en fazla 4 

puan, profesörlük atamaları için ise 30 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan 

yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan 

almış sayılır. 

   

Kısaltmalar: 

 SCI-Expanded: Science Citation Index-Expanded 

 SCI: Science Citation Index 
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 SSCI: Social Sciences Citation Index 

 AHCI: Art and Humanities Index 

 ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 

 AB Çerçeve Programı: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika 

ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından 

birisidir. 

 

Tanımlar 

 

Başlıca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar sayılır: 
a) Tek yazarlı makale 

b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar 

c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede 

birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir). 

 

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 yayınevi. 

 

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 yayınevi. 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda 

bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı. 

 

Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim 

kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği 

toplantı. 

 

Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün, matbu veya 

elektronik ortamda yayımlanmış makale. 

 

Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT – Patent Cooperation 

Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent 

başvurusu 

 

Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine 

dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu 
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EK – 2: FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI İÇİN ÖĞRETİM 

ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMALARDA KULLANILACAK PUANLAMA 

SİSTEMİ 

 

Tek yazarlı makalelerde yazar tam puan alır. İki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 

0.8’ini, ikinci yazar 0.5’ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı makalelerde ise, başlıca yazar, 

toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın 

belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde toplam puan yazarlar arasında eşit 

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

bölünür.  

 

1. Makaleler 

Adayın başvurulan bilim alanı ile ilgili lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak kaydıyla adayın 

yaptığı (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri 

a) SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makale 20 

Doçentlik ve profesörlük atamaları için bu maddenin a bendi kapsamında en az bir makalede 

başlıca yazar olmak kaydıyla, Biyoloji, Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim 

dallarında en az 40 puan, Matematik ve İstatistik bilim dallarında ise en az 20 puan almak 

zorunludur.  

b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale 8 

c) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 8 

Doçentlik ve profesörlük atamaları için bu maddenin c bendi kapsamında en az 8 puan almak 

zorunludur. Yabancı uyruklu adaylar ile doçentlik denkliği başvurusu yapan adaylar, ULAKBİM 

tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu sağlayamamaları 

durumunda, bunun yerine aynı puanı birinci maddenin a bendi kapsamında sağlayacaklardır. 

2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın 

Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla 

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makale 10 

b) Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 5 

c) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış, alanında bilime 

katkı sağlayan sözlü bildiri 
5 

d) Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış, alanında bilime katkı 

sağlayan sözlü bildiri 
3 

Doçentlik ve profesörlük atamaları için bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur. 

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. 

 

3. Kitap 

Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak 

kaydıyla 

a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 20 

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı 10 

c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 15 

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı 8 

Bu madde kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır. Doçentlik atamaları 

için bu madde kapsamında en fazla 20 puan, profesörlük atamaları için ise bu madde kapsamında 

en fazla 40 puan alınabilir. 

4. Patent 

Başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan 

a) Uluslararası patent 20 

b) Ulusal patent 10 

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür. 

5. Atıflar 

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde;  

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar 
3 
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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;  

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan bölüm yazarı 

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

içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 

2 

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  

1 

Doçentlik atamaları için bu madde kapsamında en az 4 puan alınması, profesörlük atamaları için 

ise en az 10 puan alınması zorunludur. Doçentlik atamaları için bu madde kapsamında en fazla 20 

puan, profesörlük atamaları için ise en fazla 50 puan alınabilir. 

6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı 

Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan lisansüstü danışmanlıkları 

a) Doktora 4 

b) Yüksek lisans 2 

Doçentlik atamaları için bu maddeden en fazla 10 puan, profesörlük atamaları için ise bu 

maddeden en fazla 20 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b 

bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.  

7. Bilimsel Araştırma Projeleri 

a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma 

projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak 
15 

b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma 

projesinde ortak araştırmacı olmak 
10 

c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b bendi dışındaki uluslararası destekli 

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

almak 

6 

d) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam 

eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak 
4 

Doçentlik ve profesörlük atamaları için bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir. 

8. Bilimsel Toplantı Faaliyeti (Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı 

lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla) 

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu 

veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar. 
3 

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya 

elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 
2 

Doçentlik ve profesörlük atamaları için bu madde kapsamında en az 5 puan alınması zorunludur. 

Doçentlik atamaları için bu maddeden en fazla 10 puan, profesörlük atamaları ise en fazla 30 puan 

alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır. 

9. Eğitim-Öğretim Faaliyeti 

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

a) Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi 3 

b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi 2 

Doçentlik atamaları için bu madde kapsamında en az 2 puan alınması, profesörlük atamaları için 

ise en az 10 puan alınması zorunludur. Doçentlik atamaları için bu madde kapsamında en fazla 4 

puan, profesörlük atamaları için ise 30 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan 

yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan 

almış sayılır. 

   

 

 Kısaltmalar: 

 SCI-Expanded: Science Citation Index-Expanded 

 SCI: Science Citation Index 
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 SSCI: Social Sciences Citation Index 

 AHCI: Art and Humanities Index 

 ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 

 AB Çerçeve Programı: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika 

ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından 

birisidir. 

 

Tanımlar 

 

Başlıca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır. 
a) Tek yazarlı makale 

b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede 

birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir). 

 

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 yayınevi. 

 

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 yayınevi. 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda 

bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı. 

 

Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim 

kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği 

toplantı. 

 

Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün, matbu veya 

elektronik ortamda yayımlanmış makale. 

 

Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT – Patent Cooperation 

Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent 

başvurusu 

 

Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine 

dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu 
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EK – 3: SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI İÇİN ÖĞRETİM 

ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMALARDA KULLANILACAK PUANLAMA 

SİSTEMİ 

Tek yazarlı yayınlarda (makale, kitap, bildiri) yazar tam puan alır. Çok yazarlı yayınlarda 

puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür.  

1. Uluslararası Makale 

Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak kaydıyla: 

a) SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet 

veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayınlanmış makale 
20 

b) Uluslararası alan endekslerinde* taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap 

kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale 
10 

c) Bu maddenin a veya b bendi kapsamındaki yayınlarda alanında bilime katkı sağlayan 

kitap kritiği makalesi 
5 

2. Ulusal Makale 

Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla  

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 8 

b) a bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 4 

Doçentlik ve profesörlük atamaları için ikisi bu maddenin a bendi kapsamında olmak üzere en az üç 

yayın yapmak zorunludur. Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışı doçentlik denkliği başvurusu yapan 

adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu 

sağlayamamaları durumunda, bunun yerine aynı sayıdaki yayını 1. Maddenin a veya b bentleri 

kapsamında sağlayacaklardır.  

3. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın 

Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla 

a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 10 

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm 8 

c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 5 

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm 4 

e) SSCI, SCI, SCI-Expended ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale 8 

f) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makale 6 

g) ULAMBİM tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale 4 

Doçentlik ve profesörlük atamaları için bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur. 

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. 

 

4. Kitap 

Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak 

kaydıyla 

a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 20 

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı 10 

c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 15 

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı 8 

Bu madde kapsamında sadece ders kitabı niteliği dışındaki özgün bilimsel kitaplar puanlanabilir; 

aynı kitaptaki bölümlerden sadece ikisi dikkate alınır. Alana özgü ansiklopedi maddelerinin üç veya 

daha çok maddesi bir kitap bölümü kabul edilir. Doçentlik ve profesörlük atamaları için bu madde 

kapsamında a, b veya c bentlerinden en az bir yayın zorunludur.   

5. Atıflar 

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 

3 

b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde;  

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan bölüm yazarı 

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

2 
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içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 

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  

1 

Doçentlik atamaları için bu madde kapsamında en az 4 puan alınması, profesörlük atamaları için 

ise en az 10 puan alınması zorunludur. Doçentlik atamaları için bu madde kapsamında en fazla 20 

puan, profesörlük atamaları için ise en fazla 50 puan alınabilir. 

6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı 

Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezlerden  

a) Doktora tez danışmanlığı 4 

b) Yüksek lisans tez danışmanlığı 2 

Doçentlik atamaları için bu maddeden en fazla 10 puan, profesörlük atamaları için ise bu 

maddeden en fazla 20 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b 

bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.  

7. Bilimsel Araştırma Projeleri 

a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma 

projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak 
15 

b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma 

projesinde ortak araştırmacı olmak 
10 

c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b bendi dışındaki uluslararası destekli 

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

almak 

6 

d) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam 

eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak 
4 

Doçentlik ve profesörlük atamaları için bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir. 

8. Bilimsel Toplantı Faaliyeti (Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı 

lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla) 

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu 

veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar. 
3 

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya 

elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 
2 

Doçentlik ve profesörlük atamaları için bu madde kapsamında en az 5 puan alınması zorunludur. 

Doçentlik atamaları için bu maddeden en fazla 10 puan, profesörlük atamaları ise en fazla 30 puan 

alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır. 

9. Eğitim-Öğretim Faaliyeti 

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

a) Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi 3 

b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi 2 

Doçentlik atamaları için bu madde kapsamında en az 2 puan alınması, profesörlük atamaları için 

ise en az 10 puan alınması zorunludur. Doçentlik atamaları için bu madde kapsamında en fazla 4 

puan, profesörlük atamaları için ise 30 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan 

yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan 

almış sayılır. 

   

Kısaltmalar: 

 SCI-Expanded: Science Citation Index-Expanded 

 SCI: Science Citation Index 

 SSCI: Social Sciences Citation Index 

 AHCI: Art and Humanities Index 

 ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 

 AB Çerçeve Programı: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika 

ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından 

birisidir. 
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*Alan Endeksleri: ISI Database’e giren ilgili endeksler veya SCOPUS 

 

Tanımlar 

 

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 yayınevi. 

 

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 yayınevi. 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda 

bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı. 

 

Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim 

kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği 

toplantı. 

 

Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün, matbu veya 

elektronik ortamda yayımlanmış makale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


