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1. İLKELER
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, öğretim üyelerinin;
a.

Araştırma üniversitesi olma bilinci ile senato tarafından belirlenen öncelikli alanlarda
derinlemesine araştırmalar yapmalarını;

b.

Çalıştıkları bilim ve sanat alanında evrensel düzeyde araştırmalar yaparak ve bu
araştırmalarını ulusal ve uluslararası bilgi paylaşım ortamlarına aktararak bilimin gelişmesine
ve yayılmasına katkıda bulunmalarını;

c.

Ülkemizin bilimsel, sanatsal, sosyal ve teknolojik sorunlarına bireysel ya da disiplinler arası
grup çalışmalarıyla çözümler getirmeleri ve böylece toplumsal katkıda bulunmalarını;

d.

Yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenleyerek, kendi çalışmalarını olduğu
kadar diğer bilim ve sanat insanlarının çalışmalarını da sergilemelerini, bilimin, sanatın ve
teknolojinin çağdaş sorunlarının tartışılmasını sağlamalarını;

e.

Eğitim ve öğretim yöntemlerini ve araçlarını geliştirerek daha iyi eğitim verebilecek donanım
kazanmalarını;

f.

Mesleki kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına katılarak, mesleklerinin ve
meslek odalarının gelişmelerine katkıda bulunmalarını ve tüm süreçlerinde onların bir paydaş
olduğu bilinci ile hareket etmelerini;

g.

Öğrencilerin çağdaş, bilimsel, sanatsal ve sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemelerini ve
eğitimin bir paydaşı olarak her zaman fikirlerini beyan edebilecekleri bir ortam
oluşturmalarını;

h.

Bu çalışmalarını kalite yönetim felsefesine uygun bir şekilde kararlı ve etkin olarak
sürdürmelerini öngörür.

Üniversite, öğretim üyelerinin atama ve yükseltme aşamasında aşağıdaki ilkeleri de dikkate alır;





Üniversite Senatosunca belirlenen öncelikli alanlarda ve Üniversitemize adını veren Kâtip
Çelebi ile ilgili olarak yapılan yayın ve faaliyetlerde başvuru sahibinin ibrazı ve ilgili
hakem/kurul/komisyon tarafından uygun görülmesi halinde, bu kriterlerle belirlenen puanların
% 20’si kadar ilave puan eklenir.
Her çalışma tabloda sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.
Tek yazarlı çalışmalarda yazar tam puan alır. Ortak yazarlı çalışmalarda ise puan, aşağıdaki
tablo esas alınarak hesaplanır.
Ortak Çalışmadaki Yazar Sayısı (Yazar Sayısı x Katsayı)

Yazar Sırası
1. Yazar
2. Yazar

1

2

3

4

5

6 ve Sonrası

1

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0,75

0,70

0,65

0,60

0,60

0,55

0,50

0,50

0,45

3. Yazar
4. Yazar
5. Yazar
6, 7 ve 8.
Yazarlar

0,35

9. ve Sonrası
Yazarlar

0,25
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bu ilkeler ışığında oluşturulan Akademik Atama ve Yükseltme
Kriterlerinin belirlediği asgari seviyelerin öğretim üyeleri için bir hedef değil, atılması gereken ilk
adımlar olduğunu kabul eder.
2.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

2.1. Tanımlar
a. Alan İndeksleri: Atıf indeksleri dışında kalan tüm alan indeksleri (Makalenin
yayımlandığı derginin hangi alan indeksinin kapsamında tarandığı bilgisi makalenin
künyesinde belirtilmelidir).
b. Atıf İndeksleri: Art and Humanities Citation Index, Science Citation Index, Science
Citation Index-Expanded, Social Sciences Citation Index.
c. Başlıca Yazar: Başlıca yazarın belirtilmediği durumlarda aşağıda belirtilen makalelerde
aday başlıca yazar olarak tanımlanır.
 Tek yazarlı makale,
 Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar,
 Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci/öğrenciler ile birlikte yazılmış makale (aynı
makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).
d. Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal düzeyde farklı kurumlarda çalışan araştırmacı veya bilim
insanlarının özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özetlerinin bilimsel ön
incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantıdır.
e. Uluslararası Bilimsel Toplantı: Yurt içi veya yurt dışında olduğuna bakılmaksızın
toplantı/sempozyum/kongre programında farklı ülkelerden en az 5 (Beş) konuşmacı
bulunan bilimsel etkinlik.
f. Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine
dair araştırma raporu alınmış patent başvurusudur.
g. Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri (PCT - Patent Cooperation Treaty)
tarafından, buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent
başvurusudur.
h. Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları
Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde yer alan ve daha önce aynı alanda farklı
yazarlara ait en az 20 (Yirmi) kitap yayımlamış olan yayınevidir.
i. Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten,
yayınladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı
alanda farklı yazarlara ait en az 20 (Yirmi) kitap yayımlamış olan yayınevidir.
j. Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün baskı veya
elektronik ortamda yayımlanmış veya yayımlanmak üzere DOI numarası alınmış
makaledir.
2.2. Kısaltmalar
AB Çerçeve Programları : Avrupa Birliği tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki
ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması
amacıyla oluşturulan programlardan birisidir.
AHCI

: Art and Humanities Citation Index

BAP

: Bilimsel Araştırma Projeleri

DOI

: Digital Object Identifier (Dijital Nesne Tanımlayıcı)

ESCI

: Emerging Science Citation Index

ÖSYM

: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
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SCI

: Science Citation Index

SCI-E

: Science Citation Index-Expanded

SSCI

: Social Sciences Citation Index

TÜBİTAK

: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

ULAKBİM

: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

ÜAK

: Üniversiteler Arası Kurul

YÖK

: Yüksek Öğretim Kurumu

3. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME:
 Başvurular; 2547 sayılı kanunun 65. maddesi, 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönetmeliği ve İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne uygun olarak alınır ve
değerlendirilir.
 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri, sadece atanma
başvurularının kabulü veya reddi konusunda belirleyicidir. Başvuruların değerlendirilmesinde,
adayın başvuru dosyasının ayrıntılı bir biçimde incelenmesi zorunludur. Adayın belirlenen
kriterlere göre ön değerlendirme aşamasını geçmiş olması kazanılmış herhangi bir hak anlamına
gelmez.
 Başvuruların değerlendirilmesinde Değerlendirme Puan Tablosunda yer alan puanlar ve esaslar
dikkate alınır.
 İlan edilen kadrolara başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilgili akademik birimlerde yönetim
kurulu kararıyla en az 3 öğretim üyesinden oluşan Ön Değerlendirme Komisyonu belirlenir. Ön
değerlendirme komisyonundan geçen aday dosyaları bilimsel inceleme yapılmak üzere jüri
üyelerine gönderilir.
 Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ilk atamada sağlık alanı için anabilim dalı/bilim dalı/program;
diğer alanlar için ise bölüm düzeyinde öğretim üyesi sayısının 3 (Üç)’ten az olması halinde EK
A-D tablolarındaki kriterler uygulanmayabilir.
 Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran ve jüri raporları olumlu sonuçlanan adayların
atanabilmesi için; birim yönetim kurulu tarafından belirlenen, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanı
başkanlığında en az 3 (Üç) öğretim üyesinden (profesör, doçent) oluşan jüri önünde konusu
önceden belirlenmiş, birim akademisyen ve öğrencilerine açık, 45 dakika süreli deneme dersi
vermek ve başarılı olmak zorunludur.
 Adayların; yabancı dilde eğitim veren birimlerde Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te
belirtilen şartları sağlamaları gerekir. Türkçe eğitim veren birimlerde ise YÖK tarafından kabul
edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan Profesörlük ve
Doçentlik için en az 65, Doktor Öğretim Üyeliği için en az 60 puan almış olmaları gerekir.
 Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi atama ve
yükseltmelerinde “Sosyal Bilimler Alanı Başvuru Esasları ve Değerlendirme Kriterleri” esas
alınacaktır.
4. YÜRÜRLÜK:
Bu kriterler YÖK tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
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EK-A
SOSYAL BİLİMLER ALANI
BAŞVURU ESASLARI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sosyal bilimler alanı öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ve
atamalarla ilgili aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle;
1.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU

Doçentlik başvuru tarihinden sonra olmak kaydıyla değerlendirme puan tablosundaki maddelerin en
az beşinden asgari 100 (Yüz) puan ve üzerinde faaliyette bulunulmuş olması gerekir.
2.

DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU

Doçentlik kadrolarına atamada ÜAK tarafından verilen doçentlik belgesi yeterlidir. Üniversitelerin
kadroları dışından Doçent atamalarında ÜAK tarafından verilen doçentlik belgesinin yanı sıra 1, 3,
4 ve 7. maddelerden toplamda 50 (Elli) puan ve üzeri bilimsel faaliyette bulunmuş olmak gereklidir.
3.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURU

İlk başvuruda 1-4. maddelerden en az 30 (Otuz) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olmak,
yeniden atamada ise en az 15 (On beş) puanı 1-4. maddelerden olmak kaydıyla en az 30 (Otuz)
puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olmak gereklidir.
4.

DEĞERLENDİRME PUAN TABLOSU

1. Makale
1.1. Uluslararası Makale
Lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla
a) SCI, SCI-E, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya
kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale
b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği
hariç olmak üzere yayımlanmış makale
c) Bu maddenin a veya b kapsamındaki yayınlarda alanında bilime katkı sağlayan kitap
kritiği yapılmış makale

30
20
10

1.2. Ulusal Makale
Lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla
a) ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

15

b) a maddesi dışında ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale

10

2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın (Yalnızca Doktor Öğretim Üyesi Atamalarında
Geçerlidir)
Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla
a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

20

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm

15

c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

15

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm

10

e) SCI, SCI-E, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makale

20

5

f) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makale

10

g) ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale

10

3. Kitap
Lisansüstü tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla
a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

40

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü

15

c) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı

15

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

25

e) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı

10

f) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü

10

g) Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan özgün ders kitabı

15

ğ) Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan özgün ders kitabı

10

h) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayın Komisyonu onayıyla üniversite tarafından
yayımlanmış kitap

30

ı) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış alana özgü ansiklopedi maddesi

8

i) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış alana özgü ansiklopedi maddesi

5

j) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış çeviri kitap

15

k) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış çeviri kitap editörlüğü

15

l) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış çeviri kitap

10

m) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış çeviri kitap editörlüğü

10

n) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış çeviri kitapta bölüm çevirisi

10

o) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış çeviri kitapta bölüm çevirisi

8

Bu madde kapsamında sadece ders kitabı niteliği dışındaki özgün bilimsel kitaplar puanlanabilir; aynı
ISBN’ye sahip eserde b, c, e, f, h, ı maddelerinden alınacak toplam puan başvuru şartında istenen asgari
puanın %30’undan fazlasını karşılayamaz.

4. Atıflar
a) SCI, SCI-E, SSCI, AHCI ve ESCI 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 ve
lisansüstü tezleri için

4

b) 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 ve lisansüstü tezleri için

3

c) SCI, SCI-E, SSCI, AHCI ve ESCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde;
tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak
yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf
sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri ve lisansüstü tezleri için

2

d) Ulusal Hakemli dergilerde; tanınmış 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 ve lisansüstü tezleri için

1

6

Bu madde kapsamında ibraz edilen puan; başvuru şartlarında istenen asgari puanın %25’inden fazlasını
karşılayamaz.

5. Lisansüstü Tez Danışmanlığı
Danışmanlığı yürütülen ve tamamlanan lisansüstü tezlerden
a) Doktora tez danışmanlığı

4

b) Yüksek lisans tez danışmanlığı

2

c) Yüksek lisans proje danışmanlığı (Tezsiz)

1

d) Lisans Bitirme Tez Danışmanlığı (Her eğitim-öğretim yılı için)

1

Bu madde kapsamında ibraz edilen puan; başvuru şartlarında istenen asgari puanın %10’undan fazlasını
karşılayamaz. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b için öngörülen puanların
tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.

6. Bilimsel Araştırma Projesi
a) Başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde
koordinatör/baş araştırmacı olmak

20

b) Başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde ortak
araştırmacı olmak

15

c) Başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma
projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak

15

d) Başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma
projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) araştırmacı olmak

10

e) TÜBİTAK projelerinde yürütücü olmak

15

f) TÜBİTAK projelerinde araştırmacı olmak

10

g) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan bilimsel
araştırma projelerinde yürütücü olmak
ğ) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan bilimsel
araştırma projelerinde araştırmacı olmak

10
8

h) BAP kapsamındaki başarıyla tamamlanan projelerde yürütücü olmak

8

ı) BAP kapsamındaki başarıyla tamamlanan projelerde araştırmacı olmak

6

i) Üniversiteler ve kamu kurumları dışındaki şirketler ve sivil kurumlarla yapılan
protokollerle yürütülen bilimsel araştırma projelerinde yürütücü olmak
j) Üniversiteler ve kamu kurumları dışındaki şirketler ve sivil kurumlarla yapılan
protokollerle yürütülen bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı olmak

6
4

7. Bilimsel Toplantı ve Bilimsel Faaliyet Görevleri
a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan, bildiri
kitabında tam metin olarak yayımlanmış bildiri

8

b) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan, bildiri
kitabında özet olan yayımlanmış bildiri

6

c) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri
ç) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan bildiri kitabında tam
metin olarak yayımlanmış bildiri
d) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan bildiri kitabında özet
olarak yayımlanmış bildiri
e) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri
7

4
6
5
4

f) Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantı hazırlıklarında başkan veya başkan yardımcısı
olarak yer almak

4

g) Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantı hazırlıklarında yer almak (üye olarak)

2

ğ) Uluslararası bilimsel toplantıda poster

1

h) Uluslararası bilimsel toplantılarda Davetli veya Temel Düşünce (Keynote) konuşmacı
olarak sunum
ı) Ulusal bilimsel toplantılarda Davetli veya Temel Düşünce (Keynote) konuşmacı olarak
sunum
i) SCI, SCI-E, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamındaki dergilerde Baş Editörlük veya Editor
Yardımcılığı (her sayı için)
j) SCI, SCI-E, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamı dışındaki ulusal/uluslararası alan endeksli
dergilerde Baş Editörlük veya Editor Yardımcılığı (her sayı için)
k) SCI, SCI-E, SSCI, AHCI ve ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik (makale başına)
l) ULAKBİM TR Dizin ve Alan Endeksleri Kapsamındaki dergilerde Editörlük (her sayı
için)

4
2
4
3
3
2

m) ULAKBİM TR Dizin ve Alan Endeksleri Kapsamındaki dergilerde hakemlik

2

n) Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan kitaplarda hakemlik

3

Bu madde kapsamında ibraz edilen puan; başvuru şartlarında istenen asgari puanın %20’sinden
fazlasını karşılayamaz. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır.

8. Eğitim Öğretim Faaliyeti
Doktora eğitimini tamamladıktan sonra açık, uzaktan veya yüz yüze verilmiş ders
a) Bir yarıyıl yüksek lisans veya doktora dersi

3

b) Bir yarıyıl ön lisans veya lisans dersi

1

Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir. Doçentlik ve Profesörlük atamalarında 12 puan
şartının 4 puanı bu puana tahvil edilir geriye kalan 8 puan ise başvuru şartının sağlanması için
gereklidir.

9. İdari Görev Faaliyeti
Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde görev yapmak

5

En fazla iki görev için toplam 10 puan alınabilir.
Puana esas olan görevler, Dekanlık, Senatörlük, Enstitü Müdür ve Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı,
YO/MYO Müdür ve Yardımcılığı, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür ve Yardımcılığı, Rektör
Danışmanlığı, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı,
Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurul Üyelikleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Akademik Birim
Koordinatörlükleri ve Komisyon Üyelikleri şeklindedir. Bu birimlerde geçen 6 (altı) ay ve daha fazla olan
vekâlet görevleri de puana tahvil edilebilir.

10. İlgili Kurumlarca İzin Verilen ve Desteklenen Arazi Çalışmalarına Yönelik Bilimsel
Faaliyetler
a) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen
bilimsel araştırma projeleri, yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazı çalışmalarında yürütücü
olmak
b) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen
bilimsel araştırma projeleri, yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazı çalışmalarında araştırmacı
olmak

8

6

4

EK-B
FEN BİLİMLERİ ALANI
BAŞVURU ESASLARI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ve atamalar ile ilgili olarak
aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle;
1. PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU
Adayın doçentlik başvuru döneminden sonra, aşağıdaki her bir maddeden (2, 3, 4, 6 ve 10.
maddeler hariç olmak üzere) en az bir etkinlik yapmış olması ve 1a’dan en az 30 (Otuz) puan ve
bu guruptaki makalelerden en az birinde başlıca yazar olmak şartıyla toplam en az 120 (Yüz yirmi)
puan karşılığı faaliyette bulunmuş olması gerekir.
Yükseköğretim kurumları dışından profesör kadrolarına başvuru için 9. maddedeki eğitim öğretim
faaliyetlerinden en az 6 (Altı) puan almış olmak şartı yukarıdaki şartlara ek olarak istenir.
2. DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU
Doçentlik kadrosuna atama için ÜAK tarafından verilen doçentlik belgesi yeterlidir. Yükseköğretim
kurumları dışından doçent atamalarında bu belgenin yanı sıra son beş yıl içinde aşağıdaki puan
tablosunun 9. maddesindeki Eğitim-Öğretim Faaliyetinden en az 6 (Altı) puan alınmış olması
gerekir.
3. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURU
a. Doktor Öğretim Üyesi İlk Atanma Kriterleri
SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde adayın lisansüstü tezlerinden üretilmiş
en az 1 (Bi r) makale veya SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde adayın
başlıca yazar olduğu lisansüstü tezler dışından üretilmiş en az 1 (Bi r) makale yayınlamış olmak.
Şehir Bölge Planlama ve Mimarlık bölümleri için yukarıda yer alan şartların
sağlanamaması durumunda, Mimarlık, Planlama, Tasarım temel alan indeksleri kapsamındaki
dergiler de kapsama dâhil edilebilir.
b. Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atanma Kriterleri
Yürürlükteki YÖK yönetmeliğine göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde ders verme yeterliğinin
devam etmesi ön şart olarak kabul edilir. Bunun haricinde şu kriterler aranır;
 İlk yeniden atanmada, aşağıdaki puan tablosuna göre, dört yıl için 1a veya 2a maddelerinden en
az 5 (Beş) puan olmak kaydıyla, toplamda en az 20 (Yirmi) puan almak,
 Sonraki yeniden atanmalarda dört yıl için 1a veya 2a maddelerinden en az 10 (On) puan
olmak kaydıyla, aşağıdaki puan tablosuna göre toplamda en az 20 (Yirmi) puan almak.
4. DEĞERLENDİRME PUAN TABLOSU
1. Makaleler
a) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış (editöre mektup,
özet, derleme, teknik not veya kitap kritiği hariç) tam araştırma makalesi veya davetli geçmişözeti makalesi (Invited Review Paper)

9

20

b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış (editöre mektup, özet, derleme,
teknik not veya kitap kritiği hariç) tam araştırma makalesi

10

c) ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış (editöre
mektup, özet, derleme, teknik not veya kitap kritiği hariç) tam araştırma makalesi

10

ç) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış kısa makale, editöre
mektup, özet, derleme, teknik not veya kitap kritiği

8

d) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış kısa makale, editöre mektup,
özet, derleme, teknik not veya kitap kritiği

4

e) ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış editöre
mektup, özet, derleme, teknik not veya kitap kritiği

2

2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayınlar
Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla;
a) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış (editöre mektup, özet,
derleme, teknik not veya kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri

10

b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış (editöre mektup, özet, derleme,
teknik not veya kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri

5

c) ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış (editöre
mektup, özet, derleme, teknik not veya kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri

5

Bu madde kapsamında en fazla 20 puan alınabilir.

3. Kitap
Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş ve başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla
a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan özgün ders kitabı

40

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan bilimsel referans kitap

30

c) Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan kitapta bölüm

20

ç) Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan özgün bilimsel kitap

15

Yazar sayısı birden fazla ise puan, isim sayısına bölünür. Bu madde kapsamında en fazla 45 puan
alınabilir.

4. Patent ve Faydalı Model
Başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan
a) Uluslararası patent

20

b) Ulusal Patent

10

c) Faydalı model

5
Patent ve faydalı modellerde puan kişi sayısına bölünür. Patent konusunda ticarileşme
gerçekleştirilmişse veya patent bazlı şirket kurulmuş ise buradaki puanlar 3 ile çarpılır.

5. Atıflar
a) SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış 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

10

3

b) SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış
uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan
ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına
bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için
c) Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış 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
ç) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve konferans bildiri kitabında (Proceeding) basılan
ve adayın yazar olarak yer almadığı bildirilerden her birinde, metin içindeki atıf sayısına
bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

2

1

1

Profesörlük için bu madde kapsamında en az 6 puan alınması zorunludur.

6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı
Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezlerden
a) Doktora Tez Danışmanlığı

4

b) Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

2

7. Bilimsel Araştırma Projesi
a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma
projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak
b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma
projesinde ortak araştırmacı olmak
c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel
araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak
ç) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel
araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) araştırmacı olmak
d) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış TÜBİTAK projelerinde yürütücü olmak
e) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış TÜBİTAK projelerinde araştırmacı olmak
f) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam
eden bilimsel araştırma projelerinde yürütücü olmak
g) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam
eden bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı olmak
ğ) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam
eden bilimsel araştırma projelerinde danışman olmak
h) BAP kapsamındaki başarıyla tamamlanmış bilimsel araştırma projesinde yürütücü olmak
i) BAP kapsamındaki başarıyla tamamlanmış bilimsel araştırma projesinde

araştırmacı olmak

30
15
16
8
16
8
10
4
2
4
2

Bu maddeden en fazla 30 puan alınabilir.

8. Bilimsel Toplantı ve Bilimsel Faaliyet Görevleri
a) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri

3

b) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri

2

c) Uluslararası bilimsel toplantılarda, başkanlık, eş-başkanlık veya başkan yardımcılığı,
organizasyon, bilim veya yönlendirme (steering) komiteleri üyeliği
ç) Ulusal bilimsel toplantılarda, başkanlık, eş-başkanlık veya başkan yardımcılığı,
organizasyon, bilim veya yönlendirme (steering) komiteleri üyeliği
d) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan poster
bildiri
11

4
2
1

e) Uluslararası bilimsel toplantılarda Davetli veya Temel Düşünce (Keynote) konuşmacı
olarak sunum
f) Ulusal bilimsel toplantılarda Davetli veya Temel Düşünce (Keynote) konuşmacı olarak
sunum
g) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde Baş Editörlük veya Editor
Yardımcılığı (her yıl için)
h) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamı dışındaki uluslararası dergilerde Baş Editörlük
veya Editor Yardımcılığı veya Editoryal Board’da yer almak (her yıl için)
i) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik (dergi başına)

4
2
6
3
2

Profesörlük atamaları için bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan
alınabilir. Aynı toplantıda sunulan yalnız bir bildiri puanlanır.

9. Eğitim-Öğretim Faaliyeti
Örgün eğitim olmak şartıyla
a) Bir yarıyıl yüksek lisans veya doktora dersi

4

b) Akredite olmamış programlarda bir yarıyıl verilen lisans dersi

2

c) Akredite olmuş programlarda bir dönem verilen lisans dersi

4

ç) Dekanlıkça gerçekleştirilen akreditasyon faaliyetleri (öğrenci ders değerlendirme anketi,
ders dosyası içeriği, öğrenme çıktıları vs.) sonucunda belirlenecek “en iyi öğretici” ödülü (Her
yıl için)
Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir. Doçentlik ve Profesörlük atamalarında 12
puan şartının 4 puanı puana tahvil edilir geriye kalan 8 puan ise başvuru şartının sağlanması
için gereklidir.

4

10. İdari Görev Faaliyeti
Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde görev yapmak

5

En fazla iki görev için toplam 10 puan alınabilir.
Puana esas olan görevler, Dekanlık, Senatörlük, Enstitü Müdür ve Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı,
YO/MYO Müdür ve Yardımcılığı, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür ve Yardımcılığı, Rektör
Danışmanlığı, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı,
Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurul Üyelikleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Akademik Birim
Koordinatörlükleri ve Komisyon Üyelikleri şeklindedir. Bu birimlerde geçen 6 (altı) ay ve daha fazla olan
vekâlet görevleri de puana tahvil edilebilir.

12

EK-C
SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI
BAŞVURU ESASLARI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ve atamalar ile ilgili olarak
aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle;
1. PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU

Adayın doçentlik başvurusu yaptığı tarihten sonra 1, 2, 5, 8 ve 9. maddelerin her birinden en az bir
faaliyet yapması ve 1a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla, 1. ve 2.
maddelerin toplamından en az 40 (Kırk) puan, 9. maddedeki eğitim öğretim faaliyetlerinden ise
doçentlik sonrası olmak kaydıyla en az 12 (On iki) puan ve toplamda en az 100 (Yüz) puan almış
olması gerekir.
2. DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU

Adayın ÜAK tarafından verilen doçentlik belgesinin yanı sıra, doktora/doktoraya eşdeğer uzmanlık
sonrası olmak kaydıyla 1, 2, 5, 8 ve 9. maddelerin her birinden en az bir faaliyet yapması, 1a bendi
kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla 1 ve 2. maddelerin toplamından en az
40 (Kırk) puan, 9. maddedeki eğitim öğretim faaliyetlerinden doktora sonrası olmak kaydıyla en az
8 (Sekiz) puan ve toplamda en az 100 (Yüz) puan almış olması gerekir.
3. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURU

Doktor Öğretim Üyesi için; adayın ilk atamada 1a veya 3a kapsamında en az bir faaliyette
bulunmuş olması şartıyla, toplamda en az 20 (Yirmi) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş
olması gerekir.
Yeniden atamada ise; en son atamadan sonra yapılmış olması şartıyla, adayın 1a kapsamında en az
bir faaliyette bulunmuş olması ve toplamda en az 30 (Otuz) puan karşılığı bilimsel etkinlikte
bulunmuş olması gerekir.
4. DEĞERLENDİRME PUAN TABLOSU

1. Uluslararası Makale
Adayın Lisansüstü tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla
a) SSCI, SCI, SCI-E, AHCI veya ESCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya
kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış özgün araştırma makalesi
b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği
hariç olmak üzere yayımlanmış özgün araştırma makalesi

20
15

c) 1a kapsamındaki dergilerde yayımlanan olgu sunumu veya derleme

5

d) 1b kapsamındaki dergilerde yayımlanan olgu sunumu veya derleme

3

2. Ulusal Makale
Adayın Lisansüstü tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla
a) ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün
araştırma makalesi
b) a maddesi dışında ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi
13

8
6

c) ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış olgu
sunumu veya derleme
d) a maddesi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanan olgu sunumu veya derleme

5
3

3. Lisansüstü ve Tıpta Uzmanlık Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar
Adayın lisansüstü ve tıpta uzmanlık tezleriyle ilgili olmak kaydıyla
a) SSCI, SCI, SCI-E ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma
makalesi

10

b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

5

c) ULAKBİM tarafından taranan dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

5

d) c maddesi dışında ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi

3

e) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildiri

4

f) Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildiri

3

g) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve özet halinde basılmış sözlü bildiri

2

h) Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve özet halinde basılmış sözlü bildiri

1

i) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve bildiri kitapçığında basılmış poster
bildiri
j) Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve bildiri kitapçığında basılmış poster bildiri

1
0.5

4. Kitap
Adayın Lisansüstü ve tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla
a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

20

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü

10

c) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı

8

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

15

e) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü

8

f) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı

6

g) Üniversite yayın komisyonunca onaylanarak üniversite tarafından yayımlanmış kitap

10

Aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır.

5. Atıflar
a) SCI, SCI-E, 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 eserlerine yapılan
her bir atıf için
b) SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; uluslararası
yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın
yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın
adayın eserlerine yapılan her bir atıf için

14

1

0.5

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 eserlerine yapılan her bir atıf için

0.5

Alınan atıf puanı yazar sayısına bölünmez. Her yazar atfın karşılığı olan puanı alır. Bu madde
kapsamında en fazla 20 puan alınabilir.

6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı
Danışmanlığını yaptığı, tamamlanmış lisansüstü tezlerden
a) Doktora/doktoraya eşdeğer tıpta uzmanlık tez danışmanlığı

4

b) Yüksek lisans tez danışmanlığı

2

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a
ve b için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.

7. Bilimsel Araştırma Projesi
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 dışındaki uluslararası destekli bilimsel
araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak

8

d) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış TÜBİTAK projelerinde yürütücü olmak
e) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış TÜBİTAK projelerinde araştırmacı/danışman
olmak
f) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla
yapılan bilimsel araştırma projelerinde yürütücü olmak
g) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla
yapılan bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı/danışman olmak

12
8
6
4

h) BAP kapsamındaki başarıyla tamamlanan projelerde yürütücü olmak

6

i) BAP kapsamındaki başarıyla tamamlanan projelerde araştırmacı/danışman olmak

4

Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir.

8. Bilimsel Toplantı Faaliyeti
a) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan sözlü bildiri

4

b) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan sözlü bildiri

2

c) Uluslararası ve ulusal toplantılarda düzenleme kurulunda yer almak

2

d) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan poster bildiri

1

e) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan poster bildiri

0.5

f) Uluslararası bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı olarak sunum

4

g) Ulusal bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı olarak sunum

2

h) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde baş editörlük, editor yardımcılığı
veya editörler kurulunda yer almak (her yıl için)

15

6

i) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamı dışındaki dergilerde baş editörlük, editor
yardımcılığı veya editörler kurulunda yer almak (her yıl için)

3

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır.

9. Eğitim Öğretim Faaliyeti
Doktora/tıpta uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra verilen ders
a) Bir dönem yüksek lisans veya doktora/doktoraya eşdeğer tıpta uzmanlık dersi

3

b) Bir dönem ön lisans veya lisans dersi

2

Doçentlik atamalarında 8 puan, Profesörlük atamalarında 12 puan şartı aranır. Bu puanların 4 puanı
toplam puana ilave edilir.

10. İdari Görev Faaliyeti
Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde görev yapmak

5

En fazla iki görev için toplam 10 puan alınabilir.
Puana esas olan görevler Dekan ve Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür ve Yardımcılığı, YO/MYO Müdür
ve Yardımcılığı, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür ve Yardımcılığı, Rektör Danışmanlığı, Senato
Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı, Bölüm
Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Eğitimden Sorumlu Baş koordinatör, Dönem Koordinatörleri ve
yardımcıları, Etik Kurul üyeleri, Dekanlığa bağlı kurulların ve komisyonları üyeleri şeklindedir. Bu
birimlerde geçen 6 (altı) aydan daha fazla olan vekâlet görevleri de puanlanır.

11. Patent
a) Uluslararası Patent

20

b) Ulusal Patent

10

Patentlerde puan kişi sayısına bölünmez. Her hak sahibi aynı puanı alır.
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EK-D
GÜZEL SANATLAR ALANI
BAŞVURU ESASLARI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ve atamalar ile ilgili olarak
aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle;
1. PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU
Profesörlük kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen temel kriterlerin tümünü
sağlamış olmak gerekir. Doçentlik başvuru tarihinden sonra doçent olana kadar geçen zaman
zarfında doçentliğe dâhil edilemeyen tüm akademik faaliyetler de profesörlük atama kriterlerine
dâhil edilir.
a.

b.
c.
d.
e.

Doçent unvanı aldıktan sonra, alanı ile ilgili olarak en az beş yıl çalışmış olmak, bu sürenin en
az üç yılında Yükseköğretim kurumlarında, alanında eğitim verilen birimde tam zamanlı
görev yapmış olmak ve en az iki yıl eğitim programı dâhilinde teorik ya da uygulamalı ders
vermiş olmak.
Doçent unvanı aldıktan sonra, uluslararası indekste taranan dergilerde veya ulusal hakemli
dergilerde en az iki özgün tam makale ya da bir kitap veya iki kitap bölümü yayımlamak.
Doçent unvanı aldıktan sonra, özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en
az iki nitelikli kişisel etkinlikte bulunmak.
Doçent unvanı aldıktan sonra, özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en
az beş nitelikli karma ortak etkinliğe katılmak.
Doçentlik başvurusu yaptıktan sonra, aşağıdaki tablodan toplamda 100 (Yüz) puan karşılığı
bilimsel ve sanatsal etkinlikte bulunmuş olmak gerekir.

2. DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU
Doçentlik kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için ÜAK tarafından verilen doçentlik unvanına
sahip olmak.
3. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURU
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen temel kriterlerin
tümünü sağlamış olmak gerekir.
a.
b.
c.
d.

Uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde en az üç özgün tam makale veya bir kitap / kitap
bölümü yayımlamış olmak.
Ulusal/uluslararası nitelikli kişisel / karma sanatsal etkinliklerin en az üçüne katılmak.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ilk kez başvuran adayın aşağıdaki tablodan toplamda 40
(Kırk) puan karşılığı bilimsel ve sanatsal etkinlikte bulunmuş olması gerekir.
Yeniden atamalarda; son üç yılda aşağıdaki akademik etkinliklerden en az 40 (Kırk) puan
almış olmak.

4. DEĞERLENDİRME PUAN TABLOSU
1. Makale
1.1. Uluslararası Makale (Lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla)
a) SSCI, SCI, SCI-E, AHCI ve ESCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya
kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale
17

30

b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği
hariç olmak üzere yayımlanmış makale

18

c) Bu maddenin a veya b kapsamındaki yayınlarda alanında bilime katkı sağlayan kitap
kritiği yapılmış makale, olgu sunumu veya derleme

6

1.2. Ulusal Makale (Lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla)
a) ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

12

b) a maddesi dışında ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale

6

2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın
Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla
a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

15

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm

10

c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

8

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm

5

e) SSCI, SCI, SCI-E, AHCI ve ESCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makale

10

f) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makale

8

g) ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale

6

3. Bildiri (Sözel veya Poster)
3.1. Uluslararası Kongre, Sempozyum vb. Bilimsel Toplantılarda Sunularak Programda Yer
Alan
a) Tam metin olarak yayınlanan bildiri

10

b) Özet metin olarak yayınlanan bildiri

4

3.2. Ulusal Kongre, Sempozyum vb. Bilimsel Toplantılarda Sunularak Programda Yer Alan
a) Tam metin olarak yayınlanan bildiri

5

b) Özet metin olarak yayınlanan bildiri

2

4. Panel, Konferans, Seminer ve Açıkoturum Gibi Etkinlikler
4.1. Uluslararası Panellerde
a) Panel Yöneticiliği

15

b) Panelist

10

4.2. Ulusal Panellerde
a) Panel Yöneticiliği

10

b) Panelist

8

5. Kitap
a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

40

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü

15

c) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı

15

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap

25

e) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı

10

18

f) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü

10

g) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi yayın komisyonunca onaylanarak üniversite tarafından
yayımlanmış kitap

30

h) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış alana özgü ansiklopedi maddesi

8

ı) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış alana özgü ansiklopedi maddesi

5

i) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış çeviri kitap

15

j) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış çeviri kitap editörlüğü

15

k) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış çeviri kitap

10

l) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış çeviri kitap editörlüğü

10

m) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış çeviri kitapta bölüm çevirisi

10

n) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış çeviri kitapta bölüm çevirisi

8

6. Editörlük ve Hakemlik
a) SSCI, SCI-E, AHCI ve ESCI tarafından taranan dergilerde editörlük (her yıl için)

20

b) SSCI, SCI-E, AHCI ve ESCI kapsamı dışındaki yurtdışı dergilerde editörlük (her yıl için)

15

c) SSCI, SCI-E, AHCI ve ESCI tarafından taranan dergilerde hakemlik (her yıl için)

10

d) SSCI, SCI-E, AHCI ve ESCI kapsamı dışındaki yurtdışı dergilerde hakemlik (her yıl için)

8

e) ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde hakemlik (her yıl için)

4

f) e maddesi dışında ulusal hakemli dergilerde hakemlik (her yıl için)

2

7. Atıflar
a) SCI, SCI-E, SSCI, AHCI ve ESCI 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 ve lisansüstü tezleri için

4

b)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 ve lisansüstü tezleri için

3

c) SCI, SCI-E, SSCI, AHCI ve ESCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde;
tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak
yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf
sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri ve lisansüstü tezleri için

2

d) Ulusal Hakemli dergilerde; tanınmış 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 ve lisansüstü tezleri için

1

Alınan atıf puanı yazar sayısına bölünmez. Her yazar atfın karşılığı olan puanı alır.

8. Sergiler
8.1. Ulusal Sergiler
a) Bireysel (kişisel) sergiler

15

b) Ulusal bianeller, trianeller

8

c) Grup Sergiler

8

d) Karma sergiler

8
19

e) Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler

8

8.2. Uluslararası Sergiler
a) Bireysel (kişisel) sergiler

30

b) Grup sergiler

15

c) Karma sergiler

15

d) Bianeller, trianeller

15

9. Workshop
a) Workshop yöneticiliği

15

b) Workshopa katılmak

7

10. Küratörlük
a) Uluslararası

15

b) Ulusal

8

11. Koleksiyon
a) Koleksiyon hazırlığı ve sunumu

15

b) Kumaş tasarımı (koleksiyonu)

15

c) Giysi tasarımı (koleksiyonu)

15

d) Aksesuar tasarımı (koleksiyonu)

15

12. Müzik Teknolojisi-Uygulama
a) Tonmaysterlik projesi gerçekleştirme

12

b) Ses sistemi projesi gerçekleştirme

8

c) Tonmaysterlik projesi katılımı

3

13. Müzik Kompozisyonları
a) Sahne yapıtları (opera-bale-oratoryo v.b.)

15

b) Senfonik yapıtlar (senfoni, konçerto v.b.)

15

c) Oda müziği, koro ve solo yapıt

15

d) Düzenlemeler

15

e) Elektronik müzik yapıtları

15

f) Oyun, film vb. için özgün müzik yapıtı

15

14. Uzun Metrajlı Film
a) Yönetmen

15

b) Görüntü yönetmeni/kurgu

12

c) Senaryo yazarı

10

15. Kısa Film ve Belgeseller, Reklam / Tanıtım Filmleri
a) Yönetmen

10

b) Görüntü yönetmeni

10

c) Senaryo/metin yazarı

8
20

16. TV Filmleri / Diziler / TV Programları
a) Yönetmen

15

b) Görüntü yönetmeni

10

c) Senaryo/metin yazarı

10

17. Festival Çalışmaları
a) Uluslararası film festivali düzenleme

15

b) Uluslararası film festivaline film ile katılım

10

c) Ulusal film festivaline film ile katılım

8

d) Ulusal film festivali düzenleme

10

18. Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırma Çalışmaları
a) Uluslararası

15

b) Ulusal

10

19. Sanatsal Ödüller
a) Uluslararası ödüller

15

b) Üniversite ödülleri

8

c) Ulusal resmi ödüller

8

d) Ulusal özel ödüller

8

20. Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği
a) Uluslararası yarışmalarda

15

b) Ulusal yarışmalarda

8

21. Sahne ve Kostüm Tasarımı
a) Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda dekor tasarımı

10

b) Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda dekor tasarımı grubunda görev almak

8

c) Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda kostüm tasarımı

10

d) Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda kostüm tasarımı grubunda görev almak

8

22. Fonetik Sanatlar/Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler
a) Bireysel dinletiler

10

b) Karma dinletiler

7

c) Eşlikçi olarak tanıtımlar

7

d) Grup, Topluluk, Orkestra, Opera, Bale’ de solist olarak yer almak

7

e) Oda müziği dinletileri

7

f) Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale’de (cor de alet) yer almak

5

g) Radyo TV etkinlikleri

5

h) Audio yayınları (kaset, CD)

7

22 numaralı maddede yer alan etkinlikler yurtdışında yapıldığı takdirde 3 puan ilave edilecektir.

21

23. Eğitim-Öğretim Faaliyeti
a) Lisansüstü ders (son beş yılda verilmiş ve her yarıyıl verilen her bir ders için)

3

b) Yüksek Lisans tez danışmanlığı (öğrenci başına)

2

c) Doktora, Uzmanlık veya sanatta yeterlik tez danışmanlığı (öğrenci başına)

4

d) Ortak danışmanlık halinde a ve b’deki puanların yarısı verilir
e) Lisans öğrencisi tez danışmanlığı (tez başına)

2

f) Lisans öğrenci danışmanlığı (sınıf başına her yıl için)

1

g) Lisansüstü tez savunma jürilerinde görev almak

1

24. Sonuçlandırılmış Projeler
a) Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği

20

b) Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev almak

15

c) Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede jüri üyeliği

8

d) Üniversite dışı ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği

15

e) Üniversite dışı ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev almak

10

f) Üniversite araştırma fonunca desteklenen proje yöneticiliği

8

g) Üniversite dışı ulusal kuruluşlarca desteklenen projede jüri üyeliği

6

h) Üniversite araştırma fonunca desteklenen projede görev almak

6

i) Üniversite araştırma fonunca desteklenen projede jüri üyeliği

5

25. Tasarım
a) Uluslararası düzeyde özgün sanat eseri, tasarım ya da yorum çalışması yapmak

10

b) Ulusal düzeyde özgün sanat eseri, tasarım ya da yorum çalışması yapmak

7

c) Uluslararası Patent alınmış her bir tasarım

40

d) Ulusal Patent alınmış her bir tasarım

25

e) Uluslararası düzeyde özgün ortak sanat eseri, tasarım ya da yorum çalışması yapmak

8

f) Ulusal düzeyde özgün ortak sanat eseri, tasarım ya da yorum çalışması yapmak

5

26. Bilimsel Araştırma Projesi
a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma
projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak
b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma
projesinde ortak araştırmacı olmak
c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel
araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak
d) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen
bilimsel araştırma projelerinde yürütücü olmak

15
10
8
6

e) BAP kapsamındaki başarıyla tamamlanan projelerde yürütücü olmak

6

f) BAP kapsamındaki başarıyla tamamlanan projelerde araştırmacı olmak

4
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27. İdari Görev Faaliyetleri
Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde görev yapmak

5

En fazla iki görev için toplam 10 puan alınabilir.
Puana esas olan görevler, Dekanlık, Senatörlük, Enstitü Müdürlüğü ve Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı,
YO/MYO Müdürlüğü ve Yardımcılığı, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ve Yardımcılığı, Rektör
Danışmanlığı, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı,
Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte kurul üyelikleri, yönetim kurulu üyelikleri, Akademik Birim
Koordinatörlükleri ve Komisyon Üyelikleri şeklindedir. Bu birimlerde geçen 6 (altı) ay ve daha fazla olan
vekâlet görevleri de puana tahvil edilebilir.

28. İlgili Kurumlarca izin verilen ve desteklenen arazi çalışmalarına yönelik bilimsel
faaliyetler
a) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen
bilimsel araştırma projeleri, yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazı çalışmalarında yürütücü
olmak

6

b) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen
bilimsel araştırma projeleri, yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazı çalışmalarında araştırmacı
olmak

4
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EK-E
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DİSİPLİNLERARASI PROGRAMLAR
ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ESASLARI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Programlar Öğretim Üyesi
kadrolarına başvuru ve atamalar ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas
alınmak suretiyle;
1. PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU
Profesörlük kadrosuna atama için YÖK tarafından belirtilen kriterleri sağlamış olmak. Bu kriterlerin
yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır.
Değerlendirme puan tablosundan, en az 300 puanı Doçentlik sonrası almış olmak üzere toplam en az
500 puan almış olmak,
 1a maddesinden en az 120 puan almış olmak.
 5. maddeden en az 110 puan almış olmak.
 6. Maddeden en az 10 puan almış olmak.
 Bap dışındaki projelerden en az birinde yürütücü olmak kaydı ile en az 45 puan almış
olmak.
 En az iki yarıyıl lisans ve iki yarıyıl lisansüstü ders vermiş olmak.
 YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş olan İngilizce dil sınavlarından birinden en az 80
puan almış olmak.

2. DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU
Doçentlik kadrosuna atama için ÜAK tarafından verilen doçentlik belgesi öncelikle gereklidir. Bu
belgenin yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır.
Değerlendirme puan tablosundan en az 200 puan almış olmak üzere,
 1a maddesinden en az 80 puan almış olmak.
 5. maddeden en az 75 puan almış olmak.
 6. Maddeden en az 6 puan almış olmak.
 7. Maddeden (tüm fıkraları dahil olmak üzere) en az 20 puan almış olmak.
 En az iki yarıyıl lisans veya lisansüstü ders vermiş olmak.
 YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş olan İngilizce dil sınavlarından birinden en az 80
puan almış olmak.
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3. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURU
Doktor öğretim üyesi kadrosuna atama için doktorasını tamamlamış olmak gereklidir. Bunun yanı
sıra aşağıdaki şartlar aranır.
Değerlendirme puan tablosundan en az 80 puan almış olmak üzere,
 En az 40 puanı 1a ve 2a maddelerinden almak kaydıyla 1. ve 2. maddelerden toplam en az
50 puan almış olmak.
 1a veya 2a maddelerinde belirtilen yayınlarının en az birinde başlıca yazar olmak.
 5. maddeden en az 5 puan almış olmak.
 YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş olan İngilizce dil sınavlarından birinden en az 80
puan almış olmak.

a. Doktor Öğretim Üyesi İlk Atanma Kriterleri
Yukarıda belirtilmiştir.
b. Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atanma Kriterleri
Yürürlükteki YÖK yönetmeliğine göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde ders verme yeterliğinin
devam etmesi ön şart olarak kabul edilir. Bunun haricinde şu kriterler aranır;
 İlk yeniden atanmada, aşağıdaki puan tablosuna göre, dört yıl için 1a veya 2a maddelerinden en az
20 (Yirmi) puan olmak kaydıyla, toplamda en az 50 (Elli) puan almak,
 Sonraki yeniden atanmalarda dört yıl için 1a veya 2a maddelerinden en az 30 (Otuz) puan
olmak kaydıyla, aşağıdaki puan tablosuna göre toplamda en az 75 (Yetmişbeş) puan almak.
4. DEĞERLENDİRME PUAN TABLOSU
1. Makaleler
a) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış (editöre mektup, özet,
derleme, teknik not veya kitap kritiği hariç) tam araştırma makalesi veya davetli geçmiş-özeti
makalesi (Invited Review Paper)

20

b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış (editöre mektup, özet, derleme,
teknik not veya kitap kritiği hariç) tam araştırma makalesi

10

c) ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış (editöre
mektup, özet, derleme, teknik not veya kitap kritiği hariç) tam araştırma makalesi

10

ç) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış kısa makale, editöre
mektup, özet, derleme, teknik not veya kitap kritiği

8

d) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış kısa makale, editöre mektup, özet,
derleme, teknik not veya kitap kritiği

4

e) ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış editöre
mektup, özet, derleme, teknik not veya kitap kritiği

2

2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayınlar
Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla;

25

a) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış (editöre mektup, özet,
derleme, teknik not veya kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri

10

b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış (editöre mektup, özet, derleme, teknik
not veya kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri

5

c) ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış (editöre
mektup, özet, derleme, teknik not veya kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri

5

Bu madde kapsamında en fazla 20 puan alınabilir.

3. Kitap
Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş ve başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla
a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan özgün ders kitabı

40

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan bilimsel referans kitap

30

c) Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan kitapta bölüm

20

ç) Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan özgün bilimsel kitap

15

Yazar sayısı birden fazla ise puan, isim sayısına bölünür. Bu madde kapsamında en fazla 45 puan alınabilir.

4. Patent ve Faydalı Model
Başvurulan bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan
a) Uluslararası patent

20

b) Ulusal Patent

10

c) Faydalı model

5
Patent ve faydalı modellerde puan kişi sayısına bölünür. Patent konusunda ticarileşme
gerçekleştirilmişse veya patent bazlı şirket kurulmuş ise buradaki puanlar 3 ile çarpılır.

5. Atıflar
a) SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış 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-E, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış
uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve
adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına
bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için
c) Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış 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
ç) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve konferans bildiri kitabında (Proceeding) basılan
ve adayın yazar olarak yer almadığı bildirilerden her birinde, metin içindeki atıf sayısına
bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

3

2

1

1

Profesörlük için bu madde kapsamında en az 6 puan alınması zorunludur.

6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı
Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezlerden
a) Doktora Tez Danışmanlığı

4

b) Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

2
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7. Bilimsel Araştırma Projesi
a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde
koordinatör/baş araştırmacı olmak
b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma
projesinde ortak araştırmacı olmak
c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel
araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak
ç) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel
araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) araştırmacı olmak
d) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış TÜBİTAK projelerinde yürütücü olmak
e) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış TÜBİTAK projelerinde araştırmacı olmak
f) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden
bilimsel araştırma projelerinde yürütücü olmak
g) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden
bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı olmak
ğ) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden
bilimsel araştırma projelerinde danışman olmak
h) BAP kapsamındaki başarıyla tamamlanmış bilimsel araştırma projesinde yürütücü olmak
i) BAP kapsamındaki başarıyla tamamlanmış bilimsel araştırma projesinde

araştırmacı olmak

30
15
16
8
16
8
10
4
2
4
2

Bu maddeden en fazla 30 puan alınabilir.

8. Bilimsel Toplantı ve Bilimsel Faaliyet Görevleri
a) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri
b) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri
c) Uluslararası bilimsel toplantılarda, başkanlık, eş-başkanlık veya başkan yardımcılığı,
organizasyon, bilim veya yönlendirme (steering) komiteleri üyeliği
ç) Ulusal bilimsel toplantılarda, başkanlık, eş-başkanlık veya başkan yardımcılığı,
organizasyon, bilim veya yönlendirme (steering) komiteleri üyeliği
d) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan poster
bildiri
e) Uluslararası bilimsel toplantılarda Davetli veya Temel Düşünce (Keynote) konuşmacı
olarak sunum
f) Ulusal bilimsel toplantılarda Davetli veya Temel Düşünce (Keynote) konuşmacı olarak
sunum
g) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde Baş Editörlük veya Editor
Yardımcılığı (her yıl için)
h) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamı dışındaki uluslararası dergilerde Baş Editörlük veya
Editor Yardımcılığı veya Editoryal Board’da yer almak (her yıl için)
i) SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik (dergi başına)

3
2
4
2
1
4
2
6
3
2

Profesörlük atamaları için bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir.
Aynı toplantıda sunulan yalnız bir bildiri puanlanır.

9. Eğitim-Öğretim Faaliyeti
Örgün eğitim olmak şartıyla
a) Bir yarıyıl yüksek lisans veya doktora dersi

4

b) Akredite olmamış programlarda bir yarıyıl verilen lisans dersi

2

c) Akredite olmuş programlarda bir dönem verilen lisans dersi

4
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ç) Dekanlıkça gerçekleştirilen akreditasyon faaliyetleri (öğrenci ders değerlendirme anketi, ders
dosyası içeriği, öğrenme çıktıları vs.) sonucunda belirlenecek “en iyi öğretici” ödülü (Her yıl
için)
Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir. Doçentlik ve Profesörlük atamalarında 12
puan şartının 4 puanı puana tahvil edilir geriye kalan 8 puan ise başvuru şartının sağlanması
için gereklidir.

4

10. İdari Görev Faaliyeti
Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde görev yapmak

5

En fazla iki görev için toplam 10 puan alınabilir.
Puana esas olan görevler, Dekanlık, Enstitü Müdür ve Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı, YO/MYO Müdür
ve Yardımcılığı, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür ve Yardımcılığı, Rektör Danışmanlığı, Bölüm
Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurul Üyelikleri, Yönetim
Kurulu Üyelikleri, Akademik Birim Koordinatörlükleri ve Komisyon Üyelikleri şeklindedir. Bu birimlerde
geçen 6 (altı) ay ve daha fazla olan vekâlet görevleri de puana tahvil edilebilir.
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