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öĞnnriıı,ı üvpı,iĞiNn yüKsELTiLME vE ATANMA yöNERGEsi

BIRINCI BOLUM

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Universitesinin Fakülte,

Konservafuvar, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü ve Rektörlüğe bağlı birimlerinde
öğretim üyeliği kadrolarına başvuracak adaylann bilimsel yetkinliğinin yeterliliğini
değerlendirmek ve ilan edilen kadrolara başvurularda nesnelliği sağlamak, adayların
kendilerini hazırlamalarını ve durumlarını değerlendirmelerini kolaylaştırmak, yükseltilme ve
atanma sürecinde şeffaflığı sağlamak ve bilimsel çalışmaları teşvik etmektir.

Tanımlar vc I(ısaltmalar
MADDE 3- (l) Bu yönergede geçen;

a) Atıf: Ulusal ve uluslararası indeksler tarafindan taranan hakemli dergilerde, ulusal ve
uluslararası yayınevleri tarafindan yayımlanmış kitap veya kitap bölümlerinde adayın
yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde metin içindeki sayısına
bakılmaksızın adayın çahşmasına yapılan her bir a[ıntıyı,

b) Bildiri: Hakemli ulusal yada uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve yayımlanan
poster yada sözlü sunumlar,

c) Bilimsel Rapor: Bir bilim dalında sahip olunan bilgi ve deneyimle herhangi bir
sorunun çözümü veya analiz ve değerlendirilmesine yönelik hazırlanmış bilimsel
çalışmalardır.

ç) Çahştay: Uzmanlık gerektiren konularda çalışmaların sunulduğu sınırlı sayıda
katılımcıyla toplanan bilim/tasarım/sanat etkinliğini,
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Kapsam ve dayanak
MADDE 2 - (1) Bu yönergenin kapsamı, 2547 sayıl,ı Yükseköğretim Kanunu ve

Ögretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin hükümleri dikkate alınarak
Necmettin Erbakan Universitesi öğretim üyeliği kadrolarına yükseltilme ve atanmalarda
aranan asgari koşulları belirlemektir.



d) Güzel Sanatlar Alanı: Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Müziği Devlet
Konservatuarı'nın tüm bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Giizel Sanatlar Eğitimi
bölümleri,

e) Hakemli Dergi: Editörü, yayın ve darıışma kurulu olan, b,ilim/tasanm,/sanat alanından
özgün araştırma makalelerini düzenli olarak yayımlanan ve erişilebilir olan (Basılı
ve/veya elektronik.1 dergiyi.

fl Kitap/ Kitap Bölümü: Alanında bilime katkı sağlayan basrh veya elektıonik ortamda
yayımlanan özgün kitabı veya böyle bir kitapta yayımlanmış bölümünü,

g) Makale: Alanında bilime katkı sağlayan, basılı veya elektronik süreli yayınlarda
y.ayımlanan çalışmayı,

ğ) Odül: Alanıyla ilgili bilimsel, kamu ve uygulama kuruluşları, sanayi kuruluşları veya
nitelikli sanatsal kuruluşlar tarafından verilen (Çalışma, proje, yayın teşvik. atıf,
teşekkür,ibaşarı belgesi, plaket, burs/onur belgesi, hizmet belgesi hariç) ulusal veya
uluslararası düzeyde akademik, tasarrm ve sanatsal alanında alınan ödülleri,

h) Ön Değerlendirme Komisyonu: Ögretim üyesi kadrosuna başvuran adayların bu
yönergede belirlenen ek koşulları sağlayıp sağlayamadıklarını nicelik açısından tespit
eden komisyonu,

ı) Proje: Konusu, amacı, kapsamı, süresi, özel şartları, bütçesi belirlenmiş; yeni bilgiler
üretilmesi ve bilimsel yorumlarının yapılması velveya teknolojiVsosyal problemlerin
çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak gerçekleştirilen çalışmadır.i) Q Değeri: Q kategorisi; SCI, SCl-Expanded, SSCI veya AHCI tarafindan taranan
bilimsel dergilerin değerlendirme kategorilerindeki "çeyrek" dilimini (Q1 en yüksek
ve Q4 en düşük kategori),

j) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
k) Rektörlük: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'nü
l) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosu'nu,
m) Tasarım: Bir yapı, ürün veya nesnenin tiimü veya bir paıçasmn ya da üzerindeki

süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yizey dokusu gibi özelliklerinden
kaynaklanan görünümünü.

n) Ulusal Bilimsel Toplanfi: Ulusal seviyede farkh kurumlardan bilim insanlarının bilim
kurulunda bulunduğu ve sunumlann bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul
edildiği toplanıyı,

o) Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlannın bilim kurulunda
bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği
toplantıyı,

ö) Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal di2eyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları
Türkiye'deki üniversite kütiiphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı
yazarlara ail en az 20 kitap yayımlamış yayınevini,

p) Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten,
yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen iiniversitelerinin kataloglannda yer alan ve aynı
alanda farklı yazar|ara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevini,

r) Ulusal Patent: Ulusal mevzuat kapsamında başwrusu yapılan ve inceleıne raporu
sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen patenti,

s) Uluslararası Patent: Patent İşbirligi Antlaşmasr kapsamında yapılan ve uluslararası
araştırma raporunun yazıh görüş kısmında veya uluslararası ön inceleme raporunda en
az bir istemin patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş basamağı, sanayiye.
uygulanabilirlik) sağladığı ifade edilen uluslararasr patent başvurusunu veya Avrupa
Patent Sözleşmesi kapsamında başvurusu yapılan ve Avrupa Patent Ofisi tarafindan
verilen patenti,
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ş) Uluslararası Alan İndeksleri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosu tarafından 

kabul edilen uluslararası indeksleri, 
t) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesi’ni, 
u) Yabancı Dil Puanı: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil 

sınavından veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
bir yabancı dil sınavından alınan puanı, 

ü) Yeniden Atanma: Doktor öğretim üyelerinin görev süreleri sonunda aynı kadroya 
tekrar atanma işlemini, 

v) Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu, 
y) Yönerge: Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi’ni ifade eder. 
 

(2) Bu yönergede geçen kısaltmalar; 
AHCI - Arts and Humanities Citation Index 
SCI- Science Citation Index 
SSCI - Social Science Citation Index 
SCI-Expanded- Science Citation Index-Expanded 
ESCI - Emerging Sources Citation Index 
SCOPUS: Elsevier’s Abstract and Citation Database 
ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisi 
DOI: Digital Object Identifier (Dijital Nesne Tanımlayısıcı) 
ISBN: Uluslararası Standart Kitap Numarası 
ISSN: Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası 
 
Başvuru ve ön değerlendirme 
MADDE 4 - (1) Kadro ilanı sonrasında, öğretim üyeliği kadrolarına başvuracak adaylar, 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde 
istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte, bu yönerge kapsamında istenen bilgi ve belgeleri ilanda 
belirtilen ilgili birime Rektörlük tarafından belirlenen formatta sunar.  

(2) İlan edilen kadroya başvuran adayların başvurularında, belgeledikleri bilimsel 
çalışmaları ve ilanda belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı nicelikleri yönünden yönerge 
ekindeki puanlama tablolarına göre değerlendirmek için, başvurunun yapıldığı ilgili birim 
yöneticisi (Rektör, Dekan ve Müdür) tarafından en az üç kişiden oluşturulan bir Ön 
Değerlendirme Komisyonu kurulur. Ön Değerlendirme Komisyonu; profesör ve doçent 
kadrolarına yapılan başvuruları değerlendirmek için profesörlerden, doktor öğretim üyesi 
kadrosuna yapılan başvuruları değerlendirmek için profesör veya kadrolu doçentlerden oluşur. 
Ön Değerlendirme Komisyonu, adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığını inceler ve 
hazırladığı raporu ilgili birim yöneticisine sunar. 

 
(3) Ayrıca ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuru yapan adayların dosyaları 

ilgili birimin Ön Değerlendirme Komisyonu incelemesinden sonra Rektör tarafından profesör 
veya kadrolu doçentlerden oluşturulan en az üç kişilik üst komisyonca değerlendirilir. 

 
(4) İlan edilen profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına müracaat eden 

adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatta 
yeterlik alanları farklı olanların başvuru durumu ilgili birimin teklifi ile Üniversite Yönetim 
Kurulunda görüşüldükten sonra uygun olup olmadığı karara bağlanır. 
 

 
 
 



(5) Puanlamaya dayalı ön değerlendirmenin gerektirdiği koşulların sağlanmış olması,
akademik atamalarda adaylar için bir hak oluşturmaz.

(6) Öğretim üyesi kadrolanna atanmalarda.. öSetim üyeterinin Eğiticilerin Eğitimi
Programına katılmış olduklanna dair belge aranır. Universite içinden veya dışından öğretim
üyesi kadrosuna atanacaklardan Eğiticilerin Eğitimi Programına katılmamış olanlar,
atanmalanndan itibaren bir yılhk süre içinde bu eğitimi almaları zorunluduı.

IKINCI BOLUNI

profesör kadrosuna atanma
MADDE 5 - (1) Profesör kadrosuna atanma işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Bu hüki,imlere ek olarak adayın;

a) Yayınlanan ilanda belirtilen özel şartları taşımast,

b) Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından;
İlçelerdeki Fakülteler, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Müziği Devlet
Konservatuan'nın tüm böliimleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi ile
Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri. Ahmet Keteşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve
Sanatları Bölümü (Türk İslam Sanatları Tarihi, Türk Din Musikisi, Türk Süsleme ve
Hat Sanatlan Aıabilim Dallan) ile Temel İslam Bilimleri Bölümü (Kur'an-ı Kerim
Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı), Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi ile
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri ve ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim
yapılan tüm bölümlerde ve öğretim üyesi bulmakta güçlük çekilen anabilim dallarında
dekantığın teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun gördüğü durumlarda elli
beş, diğer bölümlerde en az yetmiş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim
Kurulu tarafindan kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunlara denk bir puan almiş
olması,

c) Doçentlik unvanlnr sözlü sınavla almış olması veya Üniversitelerarası Kurul'un
belirleyeceği jiiri tarafından Üniversitelerce yapılmış olan doçentlik sözlü sınavında
başarılı olması,

ç) Yayınlanan ilanda kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütüldüğü
belirtilen böliirnlerde, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancr
Dille Öğretim Yapılmasında Ululacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin yabancı dille
öğretime ilişkin ilgili maddelerinde yer alan şartlardan birini taşıması,

d) Zorunlu puanr Doçent unvanı aldıktan sonra o1mak üzere, asgari puan tablolannda
belirtilen kategorilerdeki puan şartlannı sağlamış olması gerekir.

e) İlan edilen profesör kadrosuna ilişkin koşullan sağladığı kararlaştırılan adaylar,
bilimsel faaliyetlerini değerlendiren jüri üyelerinin raporları doğrultusunda. Üniversite
Yönetim Kurulu'nun karan üzerine rektör tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre profesör
olarak atanırlar.
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Doçent kadrosuna atanma
MADDE 6 - (1) Doçent kadıosuna atanma işlemleri, 2547 sayiı Yükseköğretim

Kanunu ile Ögretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre yapıhr.
Bu hükiimlere ek olarak adayın;

a) Yayınlanan ilanda belirtilen özel şartları taşlması,

b) Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavındaı;
Güzel Sanatlar Fakiiltesi ile Türk Mtiziği Devlet Konservatuvarı'nın tiim bölümleri, Eğitim
Fakiiltelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri, Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatlan Böliİnü (Türk İslam Sanatları Tarihi, Türk Din
Musikisi. Türk Süsleıne ve Hat Sanatları Anabilim Dallan.1 ile Temel İslam Bilimleri Bölümü
(Kur'anı Kerim Okuma ve Kııaat İlmi Anabilim Dah), Turizm Faktiltesi Rekreasyon
Yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri ve ön lisans düzeyinde eğitim-
öğretim yapılan tiim bölümlerde ve öğretin iiyesi bulınakta güçlük çekilen ıuıabilim
dallarında dekanlığın teklifi ı,e Ülııii,ersite Yönetinı Kurulunrııı ul,gun gördiiğü durunılarda en
az elli beş, diğer bölümlerde en az yetmiş veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunlara denk bir puan almış olması,

c) Yayınlanan ilanda kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütüldüğü
belirtilen bölümlerde, Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil Ögretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Ululacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin yabancı dille öğretime ilişkin
ilgili maddelerinde yer alan şartlardan birini taşıması,

ç) Doçentlik unvanını sözlü sınavla almış olması vel a Ünir ersitelerarası Kurul'un
belirleyeceği jüri tarafından Üniversitelerce yapılan doçentlik sözlü sınavında başarılı olması,

d) Zorunlu puanı doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner
hekimlikte uzmanhk ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamladıktan sonra o1mak üzere, asgari
puan tablolarında belirtilen kategorilerdeki puan şartlannı sağlamış olması gerekir.

e) İlan edilen doçent kadrosuna ilişkin koşullan sağladığı kararlaştırılan adaylar,
bilimsel faaliyetlerini değerlendiren jüri üyelerinin raporları doğrultusunda Üniversite
Yönetim Kurulu'nun karan üzerine rektör tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre doçent olarak atanırlar.

Doktor öğretim üyesi kadrosuna ilk defa atanma
MADDE 7 - (1) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanma işlemleri, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
hüktimlerine göre yapılır. Bu hükümlere ek olarak adayın;

a) Yayınlanan ilanda belirtilen özel şartları taşımasl,

b) Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından;
İlçelerdeki Fakülteler, Güzel Sanatlar Fakiiltesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nın ttim
bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri,
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü (Türk İslam Sanatlan
Tarihi, Türk Din Musikisi, Türk Süsleme ve Hat Sanatlan Anabilim Dallan) ile Temel İslam
Bilimleri Bölümü (Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dah), Turizm Fakültesi
Rekreasyon Yönetimi iie Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri ve ön lisans düzeyinde
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eğitim-ögretim yapılan tüm bölümlerde ve öğretim üyesi bulmakta güçlük çekilen anabilim
dallannda dekanlığın teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun gördüğü durumlarda elli
beş, diğer bölümlerde en az yetmiş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu
taralından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunlara denk bir puan almış olması,

c) Yayınlanan ilanda kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütüldüğü
belirtilen bölümlerde, Yükseköğretim Kı,ırumlannda Yabancı Dil Ögretimi ve Yabancı Dille
Ögretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin yabancı dilte öğretime ilişkin
ilgili maddelerinde yer alan şartlardan birini taşıması;

ç) Asgari puan tablolannda belirtilen kategorilerdeki puan şartlarını sağlamış olması
gerekir

d) Ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna ilişkin koşulları sağladığı kararlaştırılan
adaylar, bilimsel faaliyetlerini değerlendiren jüri üyelerinin raporları doğrultusunda ilgili
birimin yönetim kurulu kararı üzerine rektör tarafından, 2547 sayıIı Yükseköğretim Kanunu
ve Ögretim Üyeligine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre doktor öğretim üyesi
olarak atanırlar.

Doktor öğretim üyesi kadrosuna yeniden atanma
MADDE 8 - (1) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yeniden atanma işlemleri, 2547

sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
hükümlerine göre yapılır. Bu hüktimlere göre;

a) Doktor öğretim üyesi kadrosuna yeniden atanmalarda en son atanma tarihinden
itibaren, asgari puan tablolarında belirtiien kategorilerdeki puan şartlannın sağlanmış olması
gerekir.

b) Görev süresi sona erecek olan doktor öğretim üyesi, bu sürenin bitiminden en az 2
(iki) ay önce son atanma döneıninde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaların yer aldığı dosyayı
dilekçesi ile birlikte bağlı olduğu akademik birime teslim eder. Bu yönergenin dördüııcü
maddesine göre oluşturulan ilgili binmin Ön Değerlendirme Komisyonu, doktor öğretim
üyelerinin yeniden atanmalarına ilişkin bilimsel dosyaları yönerge ekindeki puanlama
tablolarına göre inceler ve hazırladığı raporu ilgili birim yöneticisine sunar.

c) Yeniden atanma işlemi ilgili birim yönetim kurulunda görüşüldükten sonra
rektörlüğe teklif edilir. Rektör tarafindan profesör veya kadrolu doçentlerden oluşturulan en
az üç kişilik üst komisyonca doktor öğretim üyesinin yeniden atanmasına ilişkin bilimsel
dosya değerlendiriIir ve yönergedeki kriterleri taşıyanlar yeniden atanır.

ç) Doçentlik eser inceleme aşamasında başarılı o1arak doçentlik unvanrnr alanlar, bir
defaya mahsus görev süresi sona ereceği tarihten itibaren 2 yıl si'ıı,e1,|e yeniden atanma
kriterlerinden muaft ır,

d) Asgari puan kriterlerini sağlayamayan doktor öğretim üyesi için öğretim üyeliği
süresince bir defaya mahsus l yıl ek süre verilebilir. Verilen ek süre sonunda yeterli puanı
sağlayamayanlarm durumu ilgili birimin yönetim kurulu teklifi ile Universite Yönetim
Kurulu'nda karara bağlanır. Aıcak, ön 1isans ve lisans eğitiminde devamlılığın sağlanması ile
sağlık hizmetlerinin yürütütmesinde zorunluluk gerektiren durumlarda Üniversite Yönetim
Kurulu teklifi ile rektör tarafin dan en faz|a 4 yıla kadar 1' er yıl süre ile yeniden atanabilir.

6



puanlama İlkeleri
MADDE 9 - (1) Puanlamaya esas teşkil edecek her bir gösterge için kanıtlayıcı belge

sunulmalıdır.

(3) Lisansüstii tezlerden yapılan yayınlarda azaltma katsayısı uygulanmaz.

(4) Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanları içerisinde yer alan ancak sosyal
bilimlerle ilişkili akademik birimlerde (Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet vb.) Sosyal Bilimler
için belirlenen puan koşulu uygulanır.

(5) Kitaplann ISBN Numarası olması, dergilerin ise ISSN/E-ISSN numarası olmasr
zorunludur.

(6) Başvuru esnasında henüz yayınlanmamış ancak DOl numarası alınmış eserler ile
erken görünüm (Online First) aşamasındaki eserler de değerlendirmeye alınır. Sadece kabul
yazıları ile şunulan makaleler değerlendirilmeye ddhil edilmez.

(7) Makalenin değerlendirilmesinde, basılmış olduğu yıl derginin hangi indekste
olduğu dikkate alınır.

(8) Ulusal ve uluslararası boyutta performansa dayalı ses ve/veya görüntü kayıtlarının
değerlendirilmesinde yayımlanmış olma koşulu aranır.

(9) Tasanm faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı
sağlayıcı nitelikte, başvuru sahibinin kendi alanı ile ilgili olan ve kamu kurumları veya özel
hukuk tiizel kişileriyle yapılan sözleşme uyarınca uygulanmış veya ticarileştirilmiş tasanmlar
dikkate alınır.

(10) Yalnızca sanatsal ve sanata katkı sağlayıcı niteliği olan sergi, bienal, trienal,
gösteri, dinleti, festival veya gösterim etkinlikleri müracaat kapsamındadır.

(11) Uluslararası sergiler için, serginin uluslararası nitelikte olduğuna dair bölüm,
anabilim dalı veya ana sanat dalı kurulu kaıarı sunulmahdır.

(l2) Sergi kapsamındaki etkinliklerin değerlendirilmesinde, eğitim-öğretim faaliyetleri
ve öğrenci kulüp faaliyetleri kapsamındaki sergiler dikkate alınrnaz.

(13) Başvuru sahibinin kendi yayınlarına veya eserlerine yaptığı atıflar kapsam dışıdır.

(14) Atıf faaliyet tiirünün puanlanmasında kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir başıuru
sahibi için ayrı puanlama yapılır.

(l5) Aynı yayın veya esere bir kitabın ya da makalenin farklı bölümlerinde veya
kısımlarında yapılan atıflar yd,nızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak bölüm yazarları
farkh olan kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi
yapılır.
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(2) Makale veya ilgili bilimsel faaliyete katkıda bulunan yazar sayrstnın birden fazla
olduğu durumlarda Ek Tablo-2'deki oranlara göre puantaj hesaplaması esas alınır.



(16) YÖK Ylhn Doktora Tezi Ödülü, TÜBiTAK Bilim Ödülü, TÜBA Akademik
Öatilıı, rÜsireK TwAS veya Teşvik Öaüıü, rÜgİraK Ufuk 2020 programı Eşik Üstü
Ödtlltl, Vurtlçl veya Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak
verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun intemet sayfasından
dulurulan ve akademik ağırlıkh bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan), Ulusal veya
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen giizel sanat etkinliklerinde veya yanşmalarında eserlere
verilen ulusal/uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) ile Mevzuatı çerçevesinde, ilgili
kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimleı, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafindan
sürekli düzenlenen, planlama, mimarhk, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım,
endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü
(mansiyon hariç) müracaat kapsamında değerlendirilir.

(17) Güzel Sanatlar alanı için puanlama tablosunun (Ek Tablo-l) A kategorisindeki
puanlar 1,5 kat olarak hesaplanır.

(18) Yükseltilme ve atanmalarda esas alrnan ttim bilimsel etkinliklerde (makale, özet,
vaka takdimi, kitap ve kitap bölümü, kongre, seınpozlum vb.) sahte/istismarcı/avcı nitelikte
olan akadernik faaliyetler yükseltilme ve atanmalarda değerlendirmeye alrnmayacaktır.

UÇUNCU BOLUM

Hüküm bulunmayan hAller
MADDE l0 - Bu Yönergede hüküm bulunmayan hdllerde ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.

Yürürlük
MADDE r1 - (1) Bu yönerge, Senato tarafından kabul edilip Yükseköğretim Kurulu

Genel Kurulu'nda onaylandıktan sonra yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12 - (1) Bu yönerge hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Geçiş Hükmü
GEÇİCİ MADDE l: (1) Bu yönergenin 5., 6. ve 7. maddelerinin 1,/b bentlerinde yer

alan "yetmiş puan" şartı 0| .0| .2022 tarihine kadar "altmış beş puan" olarak uygulanacaktır.



Fen/Sağlık Bilimleri Alanları

Kategori

Dr.. Ögr.
Uyesi

2 yil (iık
Atanma veya

Yeniden
Atanma)

Dr. ögr.
Uyesi

4 yıl (Ilk
Atanma veya

Yeniden
Atanma)

Doçent Profesör

01.01.20
22

A. MAKALE
LER

A1, A2'den
en az 40 puan
almak şartıyla
Al,A2,A3,A4
'ten en az 70

puan

A1, A2'den
en az 55 puan
almak şartıyla
Al,A2,43,A4
'Ien en az 95

puan

Al'den en az
50 puan

almak şartıyla
Al,A2,43,A4
'ten en az 120

puan

A l 'den en az
90 puan

almak şartıyla
Al,A2,A3,A4
'ten en az 'l50

puan
ToPLAM
zoRUNLU
PUAN

100 1.10 210 330

GEREKEN
EN AZ PUAN |70 240 400 550

01.01.20
23

A. MAKALE
LER

Al, A2'den
en az 60 puan
almak şartıyla
Al,42,A3,A.4
'ten en az 90

puan

A l . A2'den
en az 75 puan
almak şartıyla
Al,A2,A3,A4
'ten en az l25

puan

Al'den en az
65 puan

almak şartıyla
Al,42,A3,A4
'ten en az 150

puan

Al'den en az
1 10 puan

almak şartıyla
Al,A2,A3,A4
'ten en az 180

puan

ToPLAM
ZoRUNLU
PUAN

l20 l70 270 360

GEREKEN
EN AZ PUAN 200 300 450 600

GEÇİCİ MADDE 2: ( 1) Bu yönergedeki Tablo-3'te yer alan ünvanlar için
01.0| -2O22'den ve 01.01.2023'den itibaren geçerli olmak üzere A kategorisinde puanlama
aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

(2) Bu yönergedeki Tablo-4'te yer alan ünvanlar için 01.01.2022'den ve
01.01.2023'den itibaren geçerli olmak üzeıe A kategorisinde puanlama aşağıdaki şekilde
uygulanacaktır.

Sosyal Bilimler/Güzel Sanatlar Alanları

Kategori

.. Dr. Öğr.
Uyesi 2 Yıl
(Ilk Atanma

veya Yeniden
Atanma)

.Dr. Oğr.
Uyesi 4 Yıl

(Ilk Atanma
veya Yeniden

Atanma)

Doçent Profesör

01.01.20
,r,,

A. MAKALE
LER

Al, A2'den
en az 30 puan
almak şartıyla
Al,A2,A3,A4

A1, A2'den
en az 45 puan
almak şartıyla
Al,A2,A3,A4

Al, A2'den
en az 50 puan
almak şartıyla
Al,42,A3,A4

Al, A2'den
en az 70 puan
almak şartıyla
Al,42,A3,A'4
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'ten en az 50
puan

'ten en az 7 5
puan

'ten en az l00
puan

'ten eıı az 130
puan

ToPLAM
ZoRUNLU
PUAN

80 120 230 320

GEREKEN
EN AZ PUAN l40 200 380 530

01.01.20
23

A. MAKALE
LER

A1, A2'den
en az 45 puan
almak şartıyla
Al,A2,A3,A4
'len en az 70

puan

A1, A2'den
en az 60 puan
almak şartıyla
Al,A2,A3,A4
'ten en az 100

puan

A1, A2'den
az70 pıan

almak şartıyla
Al,A2,A3,A4
'ten en az l 30

puan

A1, A2'den
en az 90 puan
almak şartıyla
Al,A2,A3 ve
A4'ten en az

160 puan
ToPLAM
ZORUNLU
PUAN

l00 l45 260 350

GEREKEN
EN AZ PUAN u0 250 430 580

Ek:
l) Tablo-l (Puanlama Tablosu)
2) Tab|o-2 (Y azarlOran Tablosu)
3) Tablo-3 (Feıı/Sağlık Bilimleri Alanları için Asgari Puan Tablosu)
4) Tablo-4 (Sosyal Bilimler/Güzel Sanatlar Alanları için Asgari Puan Tablosu)

TABLO-I (PUANLAMA TABLoSU)

A. N{AKALELER Puan

Al. SCI, SCl-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamnda taranan dergilerde
yayımlanmış makaleler

Ql- 100

Qz-80

Qı-65

Q+-50

A2 ESCI veya SCOPUS kapsamında taranan dergilerde yayımlanmış
makaleler

40

SCI, SCl-Expanded, SSCI, AHCI, ESC] ve SCOPUS dışındaki
senato tarafından belirlenen uluslararası alan indeksleri veya
ULAKBİM TR Dizini tarafındaı taranan dergilerde yayımlanmış
makaleler

A,4.
Necmettin Erbakan Üniversitesi akadeınik birimleri tarafından
yayınlanan ve A1, A2, A3 kategorisi dışında sınıflandırılan
deıgilerde yayımlanan makaleler

t0
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A5. Diğer uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış
makaleler 5

4.6.

Al -A5'daki maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanmış, teknik not,
editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, derleme ve kitap kritiği
türünden yayınlar için adı geçen maddelerde belirtilen puanların
yansl

B. ULUSLARARASI BiLDiRiLER Puan

Bl. Sempozyum, kongre ve konferanslarda sunulmuş ve bildiriler
kitabında "tam metin" olarak yayımlanmış o1anlar

5

82. Sempozyum, kongıe ve konferanslarda sunulmuş ve özetler kitabında
"özet metin" olarak yayımlanmış olanlar

3

83.
Soıpozyum, kongre ve konferanslarda sunulmuş bildiriler kitabında
yayımlzınmamlş poster veya sÖziÜ sunumlar

2

C. ULUSAL BILDIRILER Puan

Cl. Ulusal sempozyum, kongre ve konferanslann bildiriler kitabında tam
metin olarak yayımlanmış bildiriler 3

C2.
Ulusal sempozlum, kongıe ve konferanslann bildiriler kitabında özet
metin olarak yayımlanmış bildiriler 2

C3.
Ulusal sempozyum, kongre ve konferanslann bildiriler kitabında
yayınlanmamış, poster veya sözlü sunumlar

1

Puan

Uluslararası yayın evlerinde yayımlanmış kitap yazarlığı

D2
Uluslararası yayın evlerinde yayımlanmış kitap içerisinde bölüm
yazarlığı (Aynı kitapta en fazla 1 bölüm) 30

D3. Ulusal yaynevlerinde yayımlanmış kitap yazarlığı

D4 Ulusal yayınevlerinde yayımlanmış kitap içerisinde böliim y aza/ıığı
(Aynı kitapta en fazla 1 bölüm) 15

Ulusal yayınevlerinde yayımlanmış ders kitabı yazarlığı t0

Basılmış ders notu veya uzaktan eğitimde yayımlanmış ders notu
yazarlığı 5

I

D. KITAPLAR

Dl. 60

30

D5.

D6.
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E. ÇEViRiLER Puan

El. Uluslararası yayın evlerinde yayımlanmış bilimsel kitap çevirisi 40

E2. Ulusal yayın evlerinde yayımlanmış bilimsel kitap çevirisi 20

E3. Başka dillerdeki özgün eserlerin yayımlanmrş Türkçe çevirisi 2o

E1. Makale veya bilimsel kitap bölümü çevirisi (Aynı kitapta en fazla l
bölüm) l0

F. SANAT vE SPOR ETKiNLiKLERİ Puan

Fl.

Ozgün sanat eserlerinin, bestelerin, ses ve görüntil CD'lerinin,
tasarımların veya yorum çahşmalarının yurt dışında, sanat, eğitim ve
kültüı kurumları tarafından satın alınması; pğe bedeli veya telif
hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla; sinema,
televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime,
dinletime girmesi veya tasarım pğelerinin dış ülkelerde uygulanmış
olması

40

F2

Ozgiin sanat eserlerinin, ses ve görüntti CD'lerinin, bestelerin,
tasanmların veya yonım çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve
kültiir kurumları tarafından satın alınmasu pğe bedeli veya telif
hakkı ödenmiş; sanat eserinin ahmı yapılmış olmak kaydıyla sinema,
televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime,
dinletime girmesi veya tasanm projelerinin kamu kurum ve
kuruluşları tarafından uygulanmış olması, bestelerin bu kurumlar
tarafindan icra edilmesi veya yayımlanması

20

F3. 20

Ozgtin sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar veya yonım
çalrşmaları ile ulusal jürili yuı1 dışı karma sanat ve tasarım
etkinliklerine kabul edilmek ve katılmak

l5

F5
Ozgün sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar veya yorum
çalışmaları ile yurt içinde jiirili karma sanat ve tasarım etkinliklerine
kabul edilmek ve katılmak

5

F6.
Ozgün sanat eserleri, besteler tasanmlar veya yorum çalışmaları ile
yurt dışında kişisel etkinliklerde bulunmak

40

F7
Ozgün sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar veya yorum
çalışmaları ile 1urt içinde kişisel etkinliklerde bulunmak

20

F8.
Ozgün sanat eserleri, besteler, tasarımlaı veya yorum çalışmaları ile
1urt dışında karma veya grup sanat, konser ve tasarım etkinliklerine
katılmak

20

Ozgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çahşmaları ile 5

12

Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar ,"yu yo-rn 
I

çahşmaları ile uluslar arası jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerine 
I

kabul edilmek ve katılmak

F4.

F9.



yurt içinde karma veya $up sanat, konser ve tasarım etkinliklerine
katılmak

F10. Uluslar arası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop),
bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak l5

F1l. Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal,
trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak 5

Fr2.

Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatıo, halk oyunları) ve görsel
sanatlarda, yönetmen, sanat yönetmeni, eğitmen, koreograf veya
performans sanatçısı olarak etkinlikte bulunmak, sanat grupları
hazırlamak ve bu grupların gösterilerinde veya sergilerinde görev
almak ve gösterilerin yurt dışında sunumunu sağlamak

10

F13.

Sahne sanatlannda (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) ve görsel
sanatlarda yönetmen, sanat yönetmeni, eğitmen, koreograf veya
performans sanatçısı olarak etkinlikte bulunmak, sanat gruplan
hazırlamak ve bu grupların gösterilerinde veya sergilerinde görev
almak ve gösterilerin yurt içinde sunumunu sağlamak

5

F14 Bireysel ses, görüntü yayımı yapmak (Kaset, CD, Albüm, çıkarmak) 5

F15. Karma ses, görüntii yayımı yapmak (Kaset, CD, Albüm çıkarmak) 3

F16.
Spor branşlannda yetiştirdiği sporcularla 1urt içindeki tumuvalarda
(Türkiye Şampiyonası) ilk üç dereceden birini almak

Fl7.
Spor branşlarında yetiştirdiği sporcularla 1urt dışındaki tumuvalarda
(Olimpiyat Oyunlan, Akdeniz Oyunlan, Dünya, Avrupa ve Balkan
Şampiyonalan) ilk üç dereceden birini almak

l00

Fl8. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt içindeki tumuvalara
katılımını sağlamak

)

F19
Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların 1urt dışındaki fumuvalara
katılımını sağlamak l0

F20. Milli takımlarda antrenörlük yapmak (her yıl için) 40

F2l. Milli takıma sporcu yetiştirmek (her yıl için) 30

G. PATENTLER/TELIFLER Puan

Gl. Uluslararası patentler (Onay Belgeli) l00

G2. Uluslararası patentier (Olumlu Araştırma Raporu Düzenlenmiş) 40

G3. Uluslararası patentler (Başvuru aşamasında) 20

c4 Ulusal patentler (Onay Belgeli) 60

G5. Ulusal patentler (Olumlu Araştırma Raporu Düzenlenmiş) 24
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Ulusal patentler (Başvuru aşamaslnda) 10

G7. Endüstriyel Tasarım Tescili 60

Faydalı Model Tescili 50

G9 Marka Tescili 40

H. EDİTÖRLÜK VE HAKEMLiKLER Puan

Hl. SCL SSCL SCl-Expanded ve AHCI tarafından taranan dergilerde
editörlük yapmak 30

H2 ESCI veya SCOPUS kapsamında taranan dergilerde editörlük
yapmak 24

SCL SSCI, SCI-Expanded, AHCI, ESCI ve SCOPUS dışındaki
senato tarafindan belirlenen uluslararası alan indeksleri ve
ULAKBiM TR dizininde taranan deıgilerde editörlük yapmak

l8

H4.
Necmettin Erbakan universitesi akadernik birimleri tarafından
yayınlanan dergilerde (H l, H2 ve H3 kategorisine girmeyen)
editöıliit yapmak

12

H5
Yukarıda sayılanlar dışında diğer bilimsel ve sanatsal hakemli
dergilerde editörlük yapmak 6

H6. Yukanda sayılan dergilerde sayı, alan editörlüğü yapmak (İlgili
maddelerde belirtilen puanların yansı)

IJ7.
Yukarıdaki belirtilen dergilerde yardımcı editörlük yapmak (Ilgili
maddelerde belirtilen puanların yansı)

II8.
Hl, H2, H3 ve H4'de yer alan dergilerde yayın kurulu üyesi olmak
(İlgili maddelerde belirtilen puanlann 1/3'ü )

H1, H2, H3 ve H4'de yer alan dergilerde hakemlik yapmak (Her bir
hakemlik için ilgili puanlann l/6'i)

Hl0. Uluslararası yayınevlerinde yayımlanmış kitapta editörlük yapmak 30

Hll. Ulusal yayınevlerinde yayımlanmış kitapta editörlük yapmak l5

Ill2. AB gibi Uluslararası bilimsel projelerde hakemlik/panelist
(değerlendirilen her bir proje başına)

20

II13.
TÜBİTAK, Bakanlıklar gibi kurumlar tarafından desteklenen ulusal
bilimsel projelerde hakem./panelist (değerlendirilen her bir proje
başına) olarak yer almak

10

II14.
TUBITAK, Bakanhklar gibi kurumlar tarafindan desteklenen ulusal
bilimsel projelerde dış danışman (her bir davet için) olarak yer almak

5

Hl5. 5

14

G6.

G8.

H3.

H9.

ÜniversitelerinBilimselAraştırmaPğeleriKoordinatörlüğü 
l

başvurulan projelerde hakem/panelist (değerlendirilen pğe başına) 
|



olarak yer almak

*Not: Dergi editörlüğü her yıl için ayn hesaplanmaz. Farklı dergilerin
editörlüğü ayrı hesaplanır.

I. BASILMIŞ BiLiMsEL RAPoRLAR Puan

I1. Yuı1 dışında yayımlanmış bilimsel rapor 30

|2. Yurt içinde yayımlanmış bilimsel rapor 15

Not: Çalışma, proje, yayın teşvik, atıf, teşekkür/başarı belgesi, plaket,
burs/onur belgesi, hizmet belgesi hariç

J. oDULLER Puan

Uluslararası jürili bilim, sanat veya tasarım eseri ödülü almış olmak 80

J2. Ulusal jürili bilim, sanat veya tasarım eseri ödülü almış olmak 40

J3.
Bilimsel araştırmalar için yurt dışı kurum ve kuruluşlardan 3 aydan
uzun süreli burslar almış olmak 20

J4.
Bilimsel araştırmalar için yurt içi kurum ve kuruluşlardan 3 aydan
uzun süreli burslar almış olmak 10

K. ATIFLAR Puan

Kl.
SCL SSCI, SCl-Expanded, AHCI ve ESCI tarafından taranan
dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar o|arak yer almadığı
yayınlarda atıf almış olmak (Adayın yayınına yapılan her atıf için)

5

K2

SCL SSCL SCl_Expanded, AHCI, ESCI ve SCOPUS dışındaki
uluslararası alan indeksler ve ULAKBİM TR Dizin taraftndan
taranan dergilerde yayımlanmış ve adayrn yazaı olarak yer almadığı
yayınlarda atıf almış olmak (Adayın yayınına yapılan her atıf için)

Yukanda sayılanlar dışında diğer bilimsel ve sanatsal hakemli
dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı
yayınlarda atıf almış olmak (Adayın yayınrna yapılan her atıf için)

l

K4.
Adayın yazar olarak yer
yayımlanmış kitaplarda ve
yayınına yapılan her atıf için)

almadığı uluslararası yayınevinden
tez|erde atıf almış olmak (Adayın 5

K5
Adayın yazu olarak yer almadığı ulusal yayınevinden yayımlanmış
kitaplarda ve tezlerde atıf almış olmak (Adayın yayınlna yapılan her
atıf için)

2

K6. Sanatsal faaliyetlerin uluslararası; sinema, televizyon, radyo gibi
yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi,
dergi ve kataloglarda eserlerinin ve tasarrm projelerinin
yayımlanması veya uygulanmış olması

5

K7 Sanatsal faaliyetlerin ulusal; sinema, televizyon, radyo gibi yayın 2

15

Jl.

3

K3.

I



organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi, deıgi ve
kataloglarda eserlerinin ve tasartm pğelerinin yayımlanması veya
uygulanmrş olması

K8 Uluslararası yayınlarda, sanatsal çalışmaları hakkında yayın yapılmış
olması 5

K9 Ulusal
olması

yayınlarda, sanatsal çahşmaları hakkında yayın yapılmış
3

K10. Konferans, kongre vb. bildiri kitaplarında yayınlanan bildirilerde
yapılan atıflar l

Kll. Uluslararası patentlerde yapılan atıflar

K12. Ulusal patentlerde yapılan atıflar 3

Kl3. Yukarıda belirtilen ve adayın yazar olarak yer aldığı makale ve
kitaplarda atıf yapılmış olmak (adayın atıf yapılan her eseri için ilgili
maddelerde belirtilen puanlann yarısı kadar puan)

Not: Danışman olarak yürütülen tezlerde yapılan atıJlar puanlamaya
dahil edilmez.

L. TEZ YÖNETiMi Puan

Ll. Doktora/UzmanlıVSanatta Yeterlik tezi yönetmek (tamamlanmış her
tez için) l0

Yüksek lisans tezi yönetmek (tamamlanmış her tez için) 6

Tezsiz yfüsek lisans projesi yönetmek (ıamamlanmış her tez/bitirme
projesi için) 2

L4
Doktora,ilJzmanlıklSanatta Yeterlik ve Yüksek Lisans tezlerinde
ikinci danışmanlık yapmak (tamamlanmış her tez için yukanda
belirtilen puanların yarısı)

M. öĞRETiME KATKI

Ml. Lisansüstü düzeyde ders vermek (son 5 yılıla her ders için, her yıl
için en.fazla 5 ders)

4

M2 Lisans ve ön lisans düzeyinde ders vermek (son 5 yılda her ders/şube
için, her yan yıl için en fazla 5 ders)

4

Belgelendirmek kaydıyla üniversite dışında alanı ile ilgili
ders,ikurs/seminer vermek (son 5 yılda her ders/şube için, her yan yıl
için en fazla 5 ders)

1

N{4
Üniversite bünyesinde açılan kurs/seminer vb. etkinliklerde ders
vermek (Her yıl en fazla beş etkinlik) 3

Bologna Sürecinde yapılan etkinliklere katkı vermek (En çok 4
etkinlik puanlandırılır.) l

16
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M5.

L2.

L3.

Puan

NI3.



M6.
Öğrenci Değertendirmesi (Fakiilte, Konserıatuar ve Yüksekokuldaki
Kümülatif Sıralamada üst 94 20 içinde olmak) (2 ders için
puanlandırılır)

5

N'I7. Uluslararası değişim programları çerçevesinde ders vermek l0

10

N,I9.
Uzaktan eğitim progıamında ders vermek (son 5 yılıla her ders için,
her yıl için en.fazla 5 ders)

3

N{l0.
Yabancı dilde yiiırütiilen programlarda ve disiplinler arası lisansüstti
progIamlarda yabancı dilde ders vermek (son 5 yılda her ders için,
her yıl için en fazla 5 ders)

10

Not: Uzmanlık alan, Tez Çalışması, Tez Hazırlık, Seminer, Bitirme
Tezi/Proj es i de rs leri hariç.

Not]: Devam etmekte olan projeler ve lisansüstü tez knpsamında
yapılan.projelerde ilgili maddelerde belirtilen puanların yarısı alır
Not2: Oncelikli alanlarda yapılan projelerde puanlama 1,5 (bir

N. PROJELER Puan

Nl. Uluslararası kuruluşlarca destekli sonuçlandınlmış projelerde
yürütücülük/koordinatörlük/ yönetici olarak görev almak

100

N2.
Uluslararası kuruluşlarca destekli sonuçlandınlmış projelerde
araştırmacı/uzmaı,ı/eğitmen/bursiyer/danışman olarak görev almak

N3.
Ulusal kuruluşlarca 1TÜBİTaK, Bakanlıklar ve Kalknma Ajansları
vb.) destekli sonuçlandırılmış pğelerde yürütticülükikoordinatörlük/
yönetici olarak görev almak

N4.
Ulusal kuruluşlarca GÜBİTAK, Bakanlıklar ve Kalkınma Ajansları
vb.) destekli sonuçlandırılmış projelerde
araştırmacı/uzman/eğitmer/bursiyer/danışman olarak görev almak

40

N5.
Universitenin Bilimsel Araştırma Pğeleri Koordinatörlüğü
tarafından destekli sonuçlandırılmış projelerde
yürütiicülük/koordinatörlük/ yönetici olarak görev almak

50

N6.
Universitenin Bilimsel Araştırma Pğeleri Koordinatörlüğü
tarafından destekli sonuçlandınlmış projelerde
araştırmac/uzmar/eğitmerı./bursiyer/danışman olarak görev almak

25

N7.
Yerel idareler, Ozel kuruluşlar veya Sivil toplum kuruluşları
tarafından destekli sonuçlandırılmış projelerde
yürütücülüVkoordinatörlük/ yönetici olarak görev almak

20

N8
Yerel idareler, Ozel kuruluşlar veya Sivil toplum kuruluşları
tarafından destekli sonuçlandınlmış projelerde
araştırmacı/uzmaı,ı/eğitmeıı/bursiyer/danışman olarak görev almak

l0

17

M8. Uluslararası değişim programları çerçevesinde üniversitemiz ile diğer
üniversiteler arasındaki işbirliğine katkı sağlamak

50

80



buçuk) kııtı ile hesaplanır

o. DiĞER Bir,iır.rsBı- prriNLiKLER Puan

ol. Uluslararası sempoz}um, çalıştay(workshop), kongre ve
konferanslarda davetli konuşmacı olmak 15

02. Uluslararası sempoz}um, çalıştay(workshop), kongre ve
konferanslarda panelist olmak l0

o3. Ulusal sempozyum, çahştay(workshop), kongre ve konferanslarda
davetli konuşmacı olmak 5

o4 Ulusal sempozyum, çahştay(workshop), kongıe ve konferanslarda
panelist olmak 5

Sempozlum, çalıştay(workshop), kongre ve konferans gibi
uluslararası diizeydeki bilimsel toplantı ve etkinlikleri düzenleyen
kurula başkanlık yapmak

30

o6
Sempozlum, çalıştay(workshop), kongre ve konferans gibi
uluslararası düzeydeki bilimsel toplantı ve etkinliklerde düzenleme
kurul üyeliği veya oturum başkanlığı gibi görevler yapmak.

10

o7.
Sempozlum, çahştay(workshop), kongre ve konferans gibi ulusal
düzeydeki bilimsel toplantı ve etkinlikleri düzenleyen kurula
başkanlık yapmak

15

o8.
Sempozlum, çahştay(workshop). kongre ve konferans gibi ulusal
düzeydeki bilimsel toplantı ve etkinliklerde düzenleıne kurul üyeliği
veya oturum başkanlığı gibi göıevler yapmak

5

o9.
Kamu kurum ve kuruluşlan ile sivil toplum kuruluşlan tarafından
organize edilen programlarda konuşmacı, panelist ve ofurum
başkanlığı yapmak (en fazla 10 faaliyet puanlanır)

5

Ulusal düzeyde kamu kurum ve kuruluşlannda alanryla ilgili
komisyonlarda görev almak (en fazla 10 faaliyet puanlanır) 5

01l.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı
dil sınavından ya da eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil
sınavından en az 80 puan almış olmak (Bilim alanının belli bir
yabancı dille ilgili olması halinde ise başka bir yabancı dilde)

5

p. iDARi AKTiviTELER Puan

Pl. Rektörlük yapmak/vekalet etmek veya Rektör Yardımcılığı yapmak
(her yıl için ve en fazla sekiz yıl) 15

P2. Dekanlık ve Başhekimlik yapmak /vekalet ümek (her yıl için ve en

fazla üç yıl) 10

18

05.

ol0. 
l
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P3
Eı-ıstitiiıYüksekokul/Konservatuvarda Müdürlük yapmak veya
vekalet etmek (her yıl için ve en iazla üç yıl) 5

P4.
Dekan yardımcılığı veya müdür yardımcılığı veya başhekim
yardımcılığı yapmak veya bölüm başkanhğı yapmak/vekalet etmek
(her yıl için ve en fazla üç yıl)

3

P5.
Rektörlüğe bağlı Koordinatörlüklerde, Koordinatörlük veya
Koordinatör Yardımcıhğı yapmak / vekalet etmek (her yıl için ve en
fazla üç yıl)

3

P6.
Araşırma Merkezi Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı yapmak
/vekalet etmek veya MüdüI Yardımcılığı yapmak (her yl için ve en
fazla üç yıl)

3

P7
Universite Yönetim Kurulu veya Senato seçilmiş üye
olmak (her yıl için ve en fazla dört yıl) 3

P8.
Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkan Yardımcılığ yapmak
(her yıl için ve en fazla üç yıl) 2

P9
Rektörlükçe görevlendirilen üniversite düzeyindeki kurul veya
komisyon üyeliği (her bir üyelik için) 2

P10.
Kurumsal kalite geliştirme ve akreditasyon süreçlerine
koordinatörlük düzeyinde katkı vermek

10

Pll. Kurumsal kalite geliştirme ve akreditasyon süreçlerine icra
komisyonları ve iç kalite değerlendirme diizeyinde katkı vermek

8

P12.
Kurumsal kalite geliştirme ve akreditasyon siireçlerine kalite
elçilikleri düzeyinde katkı vermek 5

TABLO_2 (YAZAR/ORAN TABLoSU)

Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın çalışmasından alacağı puan aşağıdaki
tabloya göre saptanlr. Bir makalenin sorumlu yazarı (corresponding author) 1. isimle aynı
şekilde değerlendirilir.

Eserdeki yazar
Sayısı

Hak Edilen Puan (Ongörülen Tam Puanın Yüzdesi)

1.Isi
moh

2.Isi
moh

3.İsi
moh

4.Isi
mVo

5.Isi
moh

6.İsi
m o/o

8.Isi
moh

9.İsi
m o/o

t 0.İsi
moh

l Isimli l00

2 İsimli 95 90

3 İsimli 90 85 80

4 Isimli 85 80 75 70

5Isimli 75 70 65 60

6 Isimli 75 70 65 60 55 50

19

7.İsi
moh

80



7 Isimli 70 65 60 55 40

8Isimli 65 60 55 50 45 40 35 30

9 Isimli 60 55 50 45 40 35 30 25 20

l0 İsimli ve
Üzeri 50 45 40 35 30 25 20 15 l0 l0

20

50|45



TABL0-3 Fen/Sa ık Bilimleri Alanları i in As ri puanlar rın tı

iıx ı.rıNıla YENIDEN ATANMA
(Görcv Sürcsi Uzatımı)

Dr. Öğretim Üyesi
4 Yıl

Dr. Öğretim Üyesi
2Yil 4 Yıl

Dr. Öğretim Üyesi
2 Yıl

Profesör Doçcnt

A l ,,A.2,A3,A4'ten
en az 55 puan2

Al,A2,A3,A4'ten
en az 40 puan2

A l,,A2,A3,A4'ten
7

cn az 55 puan-
Al,A2,A3,A4'ten
en az 40 puan2A. MAKALELER A 1 ,A2,A3,,A'4'ten

en az 100 puanı
Al,A2,,A.3,A4'ten en
ız 80 puanl

- Bu bölümden en
az 15 puan
alınmalıdır; en
fazla 40 puan
değerlendirmeye
alınır.

- Bu bölümden en
az l0 puan
alrnmalıdır; en
fazla 40 puan
değerlendirmeye
alrnır.

- Bu bölümden en
az 15 puan
alınmalıdır1 en
fazla 40 puan
değerlendirmeye
alınır.

B. ULUSLARARASI
BiLDİRiLER

- Bu bölümden en
az 20 puan
alınmalıdır: en
fazla 40 puan
değerlendirmeye
alınır.

- Bu bölümden cn az
l5 puan alınmalıdır;
en fazla 4Opuan
değerlendirmeye
alrnır.

- Bu bölümden en
az l0 puan
alrnmalrdır1 en
fazla 40 puan
değerlendirmeye
alınır.

- Bu bölümden en
fazla 40 puan
değerlendirmeye
alınır.

- Bu bölümden en
fazla 40 puan
değerlendirmeye
alınrr.

- Bu bölümden en
fazla 40 puan
değerlendirmeye
alınır.

- Bu bölümden en
fazla 40 puan
değerlendirmeye
alınrr.

- Bu bölümden en
fazla 40 puan
değerlendirmeye
alınır.

C. ULUSAL
Ril.DİRi1.I.R

- Bu bölümden en
fazla 40 puan
değerlendirmeye
alınrr.

K. ATIFLAR
- Bu bölümden en
az 50 puan
a[ınmalıdır.

- Bu bölümden en az
25 puan alınmahdır,

- Bu bölümden en
az 20 pııan
alınmalıdır.4

- Bu bölümden en
az 30 puan
alınmalıdır. a

- Bu bölümden en
az 2O puan
alınmalıdır. a

- Bu bölümden en
az 30 puan
alınmalıdır. a

M. öĞRETİME
KATKI

- Bu bölüınden en
az 50 puan
alınmahdır.

-Bu bölümden en az
40 puan alınmahdır.

- Bu bölümden en
az 30 puan
alınmahdır. a

- Bu bölümden en
az 20 puan
alınmalıdır. a

- Bu bölümden en
az 30 puan
alınmalıdır.4

N. PROJELER
- Bu bölümden en
az 60 puan
alınmalıdır. 3

- Bu bölümden en az
40 puan alınmalıdır.
3

- Bu bölümden en
az 2O puan
alınmalıdır. a

70 l00200 70 l00TOPLAM ZORUNLU
PUAN

21

Dr. Öğretim Üyesi
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GEREKEN EN AZ
PUAN 500 350 l20 l70 l00 170

( 1) Makaleler çok yazarlı ise aday, en az ikisinde birinci, ikinci, üçüncü isim veya sorumlu yazar olmalıdır.
(2) Makaleler çokyazarlı ise aday, en az birinde birinci, ikinci, üçüncü isim veya sorumlu yazar olmalıdır.
(3) Bu kategorilerdeki puan şartlarını sağlayamayanlar "GEREKEN EN AZ PaAN"ın 9620'sini A, B kategorilerinden ilave olarak sağlamak

zorundadır.
(4) M veya N kategorilerinden herhangi birisinden puan alması yeterlidir. Lisans, yüksek lisans, doktora veya doktora sonrası öğreniminden

herhangi birini yurt dışında tamamlamış olanlar bu zorunlu şartlarılan (M veya N kategorilerinden) muaflır. Bu kategorilerdeki puan

şarılarını sağlayamayanlar "GEREKEN EN AZ PUAN"ın'%20'sini A, B kategorilerinden ilave olarak sıığlamak zorundadır,

TABL0-4 Sos l Bilimler/Güzel Sanatlar Alanları i in As ari puanlar A rıntı

iıxarıNııı YEN|DEN ATANMA
(Görev Süresi Uzatırnı)

Dr. Öğretim Üyesi
4 Yıl

Dr. Öğrctim Üycsi 2
Yıl

Dr. Öğretim Üyesi 4
Yıl

Dr. Oğretirn
Uyesi 2 Yıl

Profesör

A l ,A2,A3,A4'ten en
az 45 puanz

A l,A2,A3,A4'tcı-ı
cn az 30 puan2

Al,A2,A3,A4'ten
en ız 45 puanzA. MAKALELER Al,42,A3,A4'ten

en az 80 puan!
Al,42,A3,A4'ten
en az 60 puan|

A l,A2,A3,A4'ten en
az 30 puan2

- Bu bölümdcn en
az 15 puan
alınmalıdır; en
fazla ,10 puan
değerlendirmeye
alını r.

- Bu bölümden en az
10 puan alınmalıdır;
en tazla 40 puan
değerlendirmeye
alınır.

- Bu bölümden
en az l0 puan
alınmalıdır1 en
fazla 40 puan
değerlendirmeye
a[ınır.

B. ULUSLARARAsl
BiLDiRiLER

- Bu bölümden en
az 20 pııan
alınmalıdır: en
fazla 40 puan
değerlendirmeye
alınır.

- Bu bölümden en
az 15 puan
alınmalıdır; en fazla
40 puan
değerlendirmeye
alınır.

- Bu bölümden en
fazla 40 puan
değerlendirmeye

- Bu bölümden
en fazla 40 puan
değerlendirmeye

- Bu bölümden en
fazla 40 puan

C. ULUSAL
BiLDiRİLER

- Bu bölümden en
fazla 40 puan
değerlendirmeye

- Bu bölümden en
fazla 40 puan
değerlendirmeye

- Bu bölümden cn
fazla 40 puan
değerlendirmeye

Doçent

- Bu bölümden en az
15 puan airnmalıdır;
cn fazla 40 puan
değerlendiımeye
alınır.
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alınır. alı nı r. alrnır alı nır alınır değerlendirmeye
alınrr.

D. KITAPLAR

- Sosyal Bilimler
alanı için,
başvurulan alanla
ilgili kitap veya
kitap bölümü
dosyada
sunulmalıdır. (En
az 60 puan)
-Güzel Sanatlar
alanından
başvuranlar bu
maddeden
muaftır.

- Sosyal Bilimler
alanı için,
başvurulan alanla
ilgili kitap veya
kitap bölümü
dosyada
sunulmalıdır. (En az
30 puan)
-Güzel Sanatlar
alanından
başvuranlar bu
maddeden muaftır.

F. SANAT VE SPOR
ı]TKiNLiKLERİ

- Güzel Sanatlar
alanından
başvuranlar Fl -F7
arasında en az 60
puan almalıdır.
Bu maddeden en
fazla 90 puan
alınabil.ir . $adece
Güzel sanatlar
alanı için
geçerlidir.)

K. ATIFLAR
- Bu bölümden en
az 40 puan
alınmalıdır.

- Bu bölümden en
az 25 pıan
alınmalıdır.

M. öĞRETİME
KATKI

- Bu bölümden en
az 50 puan
alınmalıdır.

-Bu bölümden en az
40 puan alınmalıdır.

- Bu bölümden en az
20 puan alınmalıdır. a

- Bu bölümden en az
30 puan alınmalıdır. 4

- Bu bölümden
en az 20 puan
a[ınnralıdır. a

- Bu bölümden en
az 30 puan
alınmalıdır. a
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N. PROJELER
- Bu Bölümden en
az 20 pııan
alınmalıdır.3

- Bu Bölümden cn
az 20 puan
alınnıalıdır.3

- Bu Bölümden en az
20 puan alınmahdır. 4

- Bu bölümden
en az 20 puan
aIınmalıdır.4

- Bu bölümden en
az 30 puan
alınmalıdır. a

TOPLAM ZORUNLU
PUAN 270 l90 90 60 90

GEREKEN EN AZ
PUAN 480 330 l00 l50 l00 ı50

(l) Makaleler çok yazarlı ise aday, en az ikisinde birinci, ikinci, üçüncü isim veya sorumlu yazar olmalıdır.
(2) Makaleler çok yazarlı ise aday, en az birinde birinci, ikinci, üçüncü isim veya sorumlu yazar olmalıdır.
(3) Bu kategorilerdeki puan şartlarını sağlayamayanlar "GEREKEN EN AZ PUAN"ın(%]0'unu A, B kalegorilerinden ilave olarak sağlamak

zorundadır.
(4) M veya N kaıegorilerinden herhangi birisinden puan alması yeterlidir. Lisans, yüksek lisans, doklora ve doktora sonrası öğreniminden

herhangi birini yurt dışınıla tamamlamış olanlar bu zorunlu şartlardan (M veya N kategorilerinden) muaflır. Bu kategorilerdeki puan

şarılarını sağlayamayanlar "GEREKEN EN AZ PaAN"ın %o20'sini A, B, D kategorilerinden ilave olarak sağlamak zorundadır.

ıt

\
.'

V

- Bu bölümden en az
30 puan alınmalıdır. a

60


