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AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME, ATAMA KRİTERLERİ VE PUANLAMA İLKELERİ
YÖNERGESİ
(Senatonun 30.04.2014 tarih ve 2014/04-01 sayılı kararıyla kabul edilmiştir)
I. BÖLÜM
GENEL ESASLAR
A. AMAÇ
Madde 1. Bu yönergenin amacı, Ahi Evran Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında
akademik kadrolara başvuracak olan adaylar hakkında daha sağlıklı karar verebilmeyi sağlamak,
öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak yükseltilme ve atanmalarda aranacak asgari koşulları
belirlemek; başvurularla ilgili olarak rapor veren öğretim üyelerine, atamaya yetkili amir ve
kurullara kolaylık ve değerlendirmelerde birliktelik sağlamak, aynı kadroya birden fazla
başvurunun bulunması halinde tercihin nesnel ölçütler çerçevesinde yapılmasını sağlamak, rekabet
ortamı oluşturarak öğretim üyelerinin hem kendilerinin, hem de ülkemizin bilim, teknik, kültür ve
sanat alanlarında ilerlemesini sağlamak, öğretim üyelerinin özellikle temel indekslere giren
dergilerde yayın yapmalarını ve yayınlarına atıf almayı hedeflemelerini teşvik etmek ve diğer
taraftan, adayların

kendilerini

hazırlamalarını

ve kendi

durumlarını

değerlendirmelerini

kolaylaştırmak, öğretim üyelerini nitelikli akademik çalışmalara yöneltmek ve böylece seçkin
öğretim üyeleri yetiştirilmesinin ilkelerini ve ölçütlerini belirlemektir.
B. KONU VE KAPSAM
Madde 2.Bu yönerge, Ahi Evran Üniversitesinde öğretim üyeliği kadrolarına yükseltilecek ve
atanacak öğretim üyelerinde, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı kanunla değiştirilen
23, 25 ve 26. maddeleri ve bu kanunun 65. maddesi gereğince hazırlanmış olan Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilen koşulların
yanında Ahi Evran Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliğine (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent)
yükseltilmek ve atanmak için başvuracak adaylar için gerekli en düşük düzeyi belirlemektedir.
Asgari koşulları yerine getirmiş olmak adayların atanması gerektiği anlamına gelmez.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR
Madde 3.
3.1. Tanımlar
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Akademik Değerlendirme Kurulu: Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuran
adayların dosyalarını, bu Yönergeye göre değerlendirmek üzere, Rektör veya ilgili Rektör
Yardımcısının başkanlığında, üyeleri Rektör tarafından belirlenen ve gerektiğinde Fen, Sosyal,
Sağlık, Eğitim ve Sanat alanlarında ayrı ayrı oluşturulabilen kuruldur. Bu kurul/kurullar en az
beş/beşer üyeden oluşur. Rektör gerekli gördüğü hâllerde kurul üyelerini değiştirebilir.
Puanlama Tablosu: Bu Yönerge ile belirlenen öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma
işlemlerinde kullanılan Puanlama Tablolarıdır.
Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörüdür.
Senato:Ahi Evran Üniversitesi Senatosudur.
Ulusal Hakemli Dergi: Doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurul tarafından tanımlanan
dergilerdir.
Üniversite: Ahi Evran Üniversitesidir.
3.2 Kısaltmalar
ADK
AHCI
DOI

: Akademik Değerlendirme Kurulu
:Arts And Humanities Citation Index
:Digital Object Identifier (Sayısal Nesne Tanımlayıcı: Çevrimiçi ortamda bulunan bir
fikrî mülkiyeti ya da bir parçasını tanımlayan bir tanımlayıcı)

ISI

:Institute for Scientific Information

SCI
SCI-E
SSCI
TÜBİTAK

:ScienceCitation Index
:Expanded : Science Citation Index-Expanded
:Social Science Citation Index
:Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

4. DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR
Madde 4. Akademik kadroya başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki ölçütlere göre yapılır:
1.Değerlendirmeye alınacak faaliyet türleri ve bunlara ilişkin puanlama sistemi bu yönerge ile
düzenlenmiştir.
2.İlan edilen Profesör, Doçent ve Yrd. Doçent (ilk defa atanacak) kadrolarına başvuran adayların
dosyaları Rektör tarafından görevlendirilen ADK tarafından ön incelemeye tabi tutulur.
3. Görev süresi uzatılarak yeniden atanacak yardımcı doçentlerin dosyaları ise Dekan/Müdür teklifi
ve Rektör onayı ile oluşturulan birim komisyonu tarafından ön incelemeye tabi tutulur.
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4. Her aşamadaki öğretim üyesi başvurularının puan hesaplamaları ilgili komisyonlarca yapılır. İlk
defa atanacak ve görev süresi uzatılarak yeniden atanacak adayların dosyaları öngörülen puan veya
diğer koşullar yerine getirildikten sonra jürilere gönderilir. Bu ön değerlendirme sonrası Yardımcı
Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük için belirlenen ölçütleri taşımayan ve belirlenen asgari
puanların altında kalan başvurular jüri üyelerine gönderilmez veya bu adayların başvuruları işleme
konulmaz.
5. Belirlenen ölçütler sadece ön koşuldur, bilimsel değerlendirme ise jüri üyelerince yapılır.
6. Yardımcı Doçent kadrolarına her yeniden atama (görev süresi uzatımı dahil) en çok 3 yıl süreyle
yapılır.
7. Aynı bilimsel çalışmanın birden fazla kongre/konferans bildiri kitabında yayınlanması halinde
bunlardan sadece en yüksek puanlı olan çalışma dikkate alınır.
8. Aynı isimli bilimsel çalışmaların (makale, bildiri, poster) puanlanmasında en yüksek puanlı olan
dikkate alınır, diğerleri değerlendirmeye alınmaz.
9. Tanınırlığı yüksek olmayan bir derginin indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi
gereklidir.
10. Adayın kendi eserlerine yaptığı atıflar değerlendirmeye alınmaz.
11. Adayın başvuru dosyasında “basıma kabul edildiğini” beyan ettiği çalışmaları için kabul yazısı
gereklidir.
12. Başvuru dosyasına konacak çalışmalar, bu yönergede yer alan bilimsel faaliyetler grup sıralarına
uygun düzenlenmeli ve etiketlenmelidir. Akademik yükseltilme için başvuracak öğretim
elemanlarının puanlarını gösteren çizelgeyi başvuru sırasında vermeleri gerekmektedir.
13. Hiç öğretim üyesi bulunmayan ve/veya herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için
Yükseköğretim Kurumunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar veya eğitimöğretim faaliyetlerinin aksamayacak şekilde yürütülebilmesine yetecek öğretim üyesinin
bulunmaması durumlarında bu yönergede belirtilen atanma ölçütleri aranmaz.
14. Ders kitabı; Mesleki ve teknik eğitim, temel alanlarında değerlendirilen ve hakem kurulu
tarafından incelenerek Üniversite Yönetim Kurulunca basılabileceğine karar verilmiş özgün ders
kitabı veya özgün yardımcı ders kitabıdır.
15. Editörlük ve hakemlik; Aynı dergide hem editörlük hem de hakemlik söz konusu ise biri
değerlendirmeye alınır.
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5. YÜRÜRLÜK
Madde 5. Bu yönerge hükümleri, yönergenin AEÜ Senatosunda kabul edilip Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
6. YÜRÜTME
Madde 6. Bu yönergeyi, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.
II. BÖLÜM
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLMELERDE DEĞERLENDİRME
KAPSAMINA ALINACAK FAALİYETLER VE PUANLAMA SİSTEMİ
Madde 7. Ahi Evran Üniversitesi Öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilmelerde değerlendirme
kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sistemi aşağıda belirtilmiştir.
FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN PUANLAMA TABLOSU
A.YAYINLAR VE ATIFLAR
1.a) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social
Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index)
kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler ve derlemeler (DOI
numarası almışlar dahil)
b) Uluslararası yabancı dilde yayınlanmış uluslararası nitelikte
a) Kitap
b) Kitap bölümü
2.SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektup ve benzeri
yazılar (Yayınlanmış bir makale ile ilgili kısa yazılar, makale ile
ilgili veya müteakip sayılarda yayınlanan yazılar bu kapsamda
sayılır).
3.Uluslararası kongrelerde ve sempozyumlarda sunulan ve SCI, SCI
Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya
aynı kapsamlardaki kongre kitabında tam metni veya özeti
yayınlanmış bildiriler ve editöre mektuplar (2)
4. Diğer (ISI kapsamı dışındaki) uluslararası indeksler
kapsamındaki dergilerde yayınlanan;
a) Tam metin (derleme dahildir)
b) Vaka takdimi, özet, mektuplar
5. Uluslararası Atıflar (kendi makalesine atıflar hariç):
a) Uluslararası nitelikte alınan her bir atıf için (A.1 maddesindeki
indeksler)
b) Yabancı dilde "textbook" ya da yabancı dilde referans
kitaplardaki (1) atıflar
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60 puan / makale*

130 puan / kitap (1)*
80 puan / kitap
bölümü (1)*
40 puan/yayın *

40 puan/tam metin*
20 puan/özet*,
mektup*

20 puan/makale*
10 puan/yayın*
10 puan / atıf*
15 puan / atıf*
50 puan
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c)Yazarın kendi yayınlarına yaptığı atıflar çıkarıldıktan sonra
hesaplanan “h-indeksinin” 5 veya üzeri olması
6. Ulusal Atıflar (kendi makalesine atıflar hariç):
a) Ulusal dergilerde atıflar
b) Ulusal kitaplarda atıflar.
7.Dördüncü madde dışında kalan (yurtiçi veya yurtdışı) hakemli ve
süreli dergilerde yayınlanan makaleler ve vaka takdimleri.
8. Üçüncü madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongre ve
sempozyumlarda sunulan ve tam metni bildiri kitabında veya
elektronik ortamda yayınlanmış, sözlü veya yazılı (poster) tebliğler
(basılı olması gerekir).
a)Uluslararası
b)Ulusal
c)Uluslararası
d)Ulusal
9. a) Türkçe kitap(1) veya
b) Kitap bölümü yazarlığı (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili
olmalıdır).
c) Kitap değerlendirme yazısı
d) Kitap bölümü değerlendirme yazısı
e) Ansiklopedide bir bölüm, derleme dahil
f) Ansiklopedide bir madde tanımlaması
10. a) Kitap(1) veya
b) Kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili
olmalıdır).
11. Uluslararası kitaplar(1) ve çağrılı derleme dergilerinde yer almış
olan ve adayın adı ile anılan kişiye özgü denklem, şema, şekil,
resim, sendrom ve tablolar
12. Doktora tezi (yayınlanmamış) ya da bu tezden üretilen makale
yayımlamış olması (İlk atanmada geçerlidir)
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6 puan / atıf*
8 puan / atıf*
15 puan/makale*
12 puan/vaka
takdimi*

12 puan / tam metin*
10 puan / tam metin*
7 puan / özet*
5 puan / özet*
50 puan/kitap*
30 puan/bölüm*
25 puan/kitap*
20 puan/bölüm*
30 puan/bölüm*
20 puan/tanım*
30 puan/kitap*
20 puan/bölüm*

80 puan*

30 puan

B.KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR
(Sözlü sunulan özet vb. yayınlanmamış olanlar, basılı kongre ve sempozyum programında yer
alanlar)
13.a) Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı 50 puan/seminer,
olmak ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek konferans, ders vb.
(belgelendirilmesi gerekir).
b) Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan sözel bildiri 30 puan / bildiri*
(belgelendirilmesi gerekir)
c) Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan poster bildiri 25 puan / bildiri*
(belgelendirilmesi gerekir)
14.a) Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak 40 puan/ seminer,
(belgelendirilmesi gerekir)
konferans,ders vb.
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b) Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulan sözel bildiri
(belgelendirilmesi gerekir)
c) Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulan poster bildiri
(belgelendirilmesi gerekir)
C. HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK
15. a) SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki
dergilerde adayın adının yayın kurulu üyeliği veya editörler
listesinde yer alması
b) Bu dergilerde editörlük
c) Bu dergilerde hakemlik
d) A4. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren
dergilerde editörlük veya yardımcılığı
e) A4. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren
dergilerde hakemlik
16. a) Ulusal hakemli dergilerde editörlük
b) Ulusal hakemli dergilerde editör yardımcılığı veya yayın
kurulu üyeliği
c) Bu dergilerde hakemlik
17. a)Yabancı dilde yazılmış uluslararası kitaplarda (1) editörlük
b)İki ya da daha fazla dilde yazılmış (karma) kitaplarda (2)
editörlük
18. Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda (1)
editörlük("proceeding", kongre derleme kitapları dahil)
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5 puan / bildiri*
3 puan / bildiri*

30 puan / dergi
50 puan/ dergi
20 puan / makale
15 puan/dergi
15 puan / dergi/yıl

20 puan / dergi
15 puan / dergi
10 puan/dergi-kitap
60 puan/kitap*
40 puan / kitap*

30 puan / kitap*

D. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
19. Bir kurum ya da kuruluş tarafından talep edilen bilimsel
15 puan/rapor*
raporlar
20. a) Avrupa Birliği Çerçeve Program destekli proje yürütücülüğü 120 puan/proje
b) Avrupa Birliği Çerçeve Program destekli projede görev alma
60 puan/proje
c) Diğer Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş projelerde
80 puan/proje
yürütücülük yapmak
50 puan/proje
d) Diğer Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş projelerde görev
50 puan/proje
alma
30 puan/proje
e) Ulusal kuruluşlarca desteklenmiş projelerde yürütücülük
20 puan/proje
yapmak
10 puan/proje
f) Ulusal kuruluşlarca desteklenmiş projelerde görev almak
g) Yerel kuruluşlarca desteklenmiş projelerde yürütücülük yapmak
h) Yerel kuruluşlarca desteklenmiş projelerde görev almak

E. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
21. Yardımcı Doçentlikte uzatma öncesi dönemde; doçentlik için
son 4 yılda, Profesörlük için son 5 yılda verilen lisans ve 1 puan /ders
lisansüstü derslerin her kredi saati için
kredisi/dönem
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22. Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
a) Yüksek lisans tezi
b) Tıpta uzmanlık tezi
c) Doktora tezi
23.Yönetiminde devam eden her bir tez için
a)Yüksek lisans tezi
b) Doktora tezi
24. Jüri üyelikleri
a)Yüksek lisans
b) Doktora
c) Yardımcı Doçent
d) Doçent
e ) Profesör
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20 puan/tez
50 puan/tez
40 puan/tez
10 puan/tez
15 puan/tez
5
8
10
15
20

puan
puan
puan
puan
puan

F. ÖDÜLLER, HİZMETLER VE AKADEMİK DİĞER FAALİYETLER
25.Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç)
a)Uluslararası Ödüller
50 puan/ödül*
b)Ulusal Ödüller
25 puan/ödül*
c)Üniversite Ödülleri
25 puan/ödül*
26.Patent, faydalı model veya ürün tescil puanı
a) Uluslararası
150 puan/patent*
b) Ulusal
75 puan/patent*
27.Bir aydan uzun süreli bilimsel araştırma için alınan uluslararası 30 puan/3 aydan uzun
burslar (kongre destekleri vb. hariç)
süreli burs
20 puan/1-3 ay süreli
burs
28.Bildiri kitaplı bilimsel kongre-sempozyum düzenleyenler
listesinde bulunmak
15 puan/kongreUluslararası
sempozyum*
Ulusal
10
puan/kongresempozyum*
29. Bilimsel çalıştay düzenleyenler listesinde bulunmak
Uluslararası
15 puan/çalıştay*
Ulusal
10 puan/çalıştay*
30.TÜBİTAK'ta görevlendirmeler (Panelist olma, Bilim Kurul
Üyeliği, Araştırma Gruplarında Görev alma)
15 puan/yıl
31.Panel, konferans, seminer, açıkoturum veya söyleşi gibi
etkinliklerde konuşmacı olarak bulunmak
5 puan/etkinlik
32.Hakemli olmayan, sanatsal ve mesleki dergilerdeki makale,
inceleme, kitap tanıtımı vb. türü yayınlar
5 puan/hakemlik
33.Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı (Üniversite dahil) kurul ve
komisyonlarda (Yöneticilik, üyelik vb).
2 puan/yıl
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G.SANAT VE SPOR FAALİYETLERİ
34. Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum
çalışmalarının yurt dışında, sanat, eğitim ve kültür kurumları
tarafından satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş;
sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla; sinema, televizyon,
radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime
girmesi veya tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması
35. Özgün sanat eserlerinin, bestelerin tasarımların veya yorum
çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve kültür kurumları
tarafından satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş;
sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon,
radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime
girmesi veya tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşları
tarafından uygulanmış olması, bestelerin bu kurumlar tarafından
icra edilmesi veya yayımlanması
36. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum
çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat ve tasarım etkinlikleri
37. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum
çalışmaları ile ulusal jürili yurt dışı karma sanat ve tasarım
etkinliklerine kabul edilmek
38. Özgün sanat eserleri, besteler tasarımlar veya yorum çalışmaları
ile yurt içinde jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerine kabul
edilmek
39. Özgün sanat eserleri, besteler tasarımlar veya yorum çalışmaları
ile yurt dışında kişisel etkinliklerde bulunmak
40. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum
çalışmaları ile yurt içinde kişisel etkinliklerde bulunmak
41. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum
çalışmaları ile yurt dışında karma veya grup sanat ve tasarım
etkinliklerine katılmak
42. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum
çalışmaları ile yurt içinde karma veya grup sanat ve tasarım
etkinliklerine katılmak
43. Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop),
bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle
katılmak
44. Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop),
bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle
katılmak
45. Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları), sanat
grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurt dışında
sunumunu sağlamak
46. Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları), sanat
grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurt içinde
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sunumunu sağlamak
47. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt içindeki
turnuvalarda (Türkiye Şampiyonası) ilk üçe girmesini sağlamak
48. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki
turnuvalarda (Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya,
Avrupa ve Balkan Şampiyonaları) ilk üçe girmesini sağlamak
49. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt içindeki
turnuvalara katılımını sağlamak
50. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki
turnuvalara katılımını sağlamak
51. Milli takımlarda antrenörlük yapmak (her yıl için)
Milli takımlarda antrenör yardımcılığı yapmak (her yıl için)
52. Milli takıma sporcu yetiştirmek (her yıl için)
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Revizyon Tarihi
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25 puan
50 puan

5 puan
15 puan
10 puan
5 puan
10 puan

AÇIKLAMALAR:
* Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın bu çalışmadan alacağı puan Çizelge 1’de
belirtildiği şekilde saptanır.
1) Kitap, adayın başvurduğu bilim/sanat alanı ile ilgili ve adayın Fakülte/Enstitü Yönetim
Kurulunun veya Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun bulduğu hacim ve içeriğe sahip yapıttır.
Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu veya Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde
İnceleme Komisyonu kurabilir. Bir eserin kitap olarak kabulü için, Fakülte/Enstitü Yönetim
Kurulunun veya Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun "uygundur" imzalı kararı
gereklidir. Atama İnceleme Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda alanla ilgili kişilerden
danışman görüşü alarak karar verir. Bir kitabın uluslararası niteliğine Fakülte/Yüksekokul/Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yayın Komisyonu onayı gerekir.
2) Bir çalışma en yüksek puan aldığı maddeden değerlendirilir.
SOSYAL BİLİMLERİ İÇİN PUANLAMA TABLOSU
A.YAYINLAR VE ATIFLAR
1. a) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social 60 puan / makale*
Science Citation Index) ve AHCI (Arts Humanities Citation Index)
kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler ve derlemeler (DOI
numarası almışlar dahil)
b)Uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, 130 puan/kitap*
İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Rusça,Çince) yayınlanmış 80 puan/kitap
uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü (1).
bölümü*
2. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
yayınlanan teknik notlar, editöre mektup ve benzeri yazılar 40 puan/yayın*
(Yayınlanmış bir makale ile ilgili kısa yazılar, makale ile ilgili veya
müteakip sayılarda yayınlanan yazılar bu kapsamda sayılır).
3. Uluslararası kongrelerde ve sempozyumlarda sunulan ve SCI,
SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında
40 puan/tam metin*
veya aynı kapsamlardaki kongre ve sempozyum kitabında tam
20 puan/özet*,
metni veya özeti yayınlanmış bildiriler ve editöre mektuplar (1)
mektup*
4. Diğer (ISI kapsamı dışındaki) uluslararası indeksler
(Form No: FR- 166 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME, ATAMA,
KRİTERLERİ VE PUANLAMA
İLKELERİ YÖNERGESİ
kapsamındaki dergilerde yayınlanan;
a) Tam metin (derleme dahildir)
b) Vaka takdimi, özet, mektuplar
5. Uluslararası Atıflar (kendi makalesine atıflar hariç):
a) Uluslararası nitelikte alınan her bir atıf için (A.1 maddesindeki
indeksler)
b) Yabancı dilde "textbook" ya da yabancı dilde referans
kitaplardaki (1) atıflar
c)Yazarın kendi yayınlarına yaptığı atıflar çıkarıldıktan sonra
hesaplanan “h-indeksinin” 5 veya üzeri olması
6. Ulusal Atıflar (kendi makalesine atıflar hariç):
a) Ulusal dergilerde atıflar
b) Ulusal kitaplarda atıflar
7. Dördüncü madde dışında kalan (yurtiçi veya yurtdışı) hakemli ve
süreli dergilerde yayınlanan makaleler.
8. Üçüncü madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongre ve
sempozyumlarda sunulan ve tam metni veya özeti bildiri kitabında
veya elektronik ortamda yayınlanmış, sözlü veya poster tebliğler
(basılı olması gerekir)
a) Uluslararası
b) Ulusal
c) Uluslararası
d) Ulusal
9. a).Türkçe kitap (1) veya
b) Kitap bölümü yazarlığı (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili
olmalıdır).
c) Kitap değerlendirme yazısı
d) Kitap bölümü değerlendirme yazısı
e) Ansiklopedide bir bölüm, derleme dahil
f) Ansiklopedide bir madde tanımlaması
10. a) Kitap(1) veya
b) Kitap bölümü çevirmenliği
11. Uluslararası kitaplar (1) ve çağrılı derleme dergilerinde yer
almış olan ve adayın adı ile anılan kişiye özgü denklem, şema, şekil,
resim, sendrom ve tablolar
12. Doktora tezi (yayınlanmamış) ya da bu tezden üretilen makale
yayımlamış olması (İlk atanmada geçerlidir)
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25 puan/makale*
10 puan/yayın*
10 puan/atıf
15 puan/atıf
50 puan

6 puan/atıf*
8 puan/atıf*
20 puan/makale*

12 puan/tam metin*
10 puan/tam metin*
7 puan/özet
5 puan/özet

60 puan/kitap*
30 puan/bölüm*
25 puan/kitap*
20 puan/bölüm*
30 puan/bölüm*
20 puan/tanım*
30 puan/kitap*
20 puan/bölüm*
80 puan*
30 puan

B. KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR
(Sözlü sunulan özet vb. yayınlanmamış olanlar, basılı kongre ve sempozyum programında yer
alanlar)
13.a) Uluslararası kongrelerde ve sempozyumlarda davetli 50 puan/seminer,
konuşmacı olmak ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans konferans, ders vb.
vermek (belgelendirilmesi gerekir)
b)Uluslararası kongrelerde ve sempozyumlarda sunulan sözel 30 puan/bildiri*
bildiri (belgelendirilmesi gerekir)
c)Uluslararası kongrelerde ve sempozyumlarda sunulan poster 25 puan/bildiri*
(Form No: FR- 166 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)
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bildiri (belgelendirilmesi gerekir)
14.a) Ulusal kongrelerde ve sempozyumlarda davetli konuşmacı 40
puan/seminer,
olmak (belgelendiril-mesi gerekir)
konferans, ders vb.
b) Ulusal kongrelerde ve sempozyumlarda sunulan sözel bildiri
(belgelendirilmesi gerekir)
c) Ulusal kongrelerde ve sempozyumlarda sunulan poster bildiri
(belgelendirilmesi gerekir)
C. HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK
15. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
adayın adının yayın kurulu üyeliği veya editörler listesinde yer
alması
Bu dergilerde editörlük
Bu dergilerde hakemlik
16. A.4. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren
dergilerde editörlük veya yardımcılığı
B.4. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren dergilerde
hakemlik
17. Ulusal hakemli dergilerde editörlük
Ulusal hakemli dergilerde editör yardımcılığı veya yayın kurulu
üyeliği
Bu dergilerde hakemlik
18. Yabancı dilde yazılmış uluslararası kitaplarda (1) editörlük
İki ya da daha fazla dilde yazılmış (karma) kitaplarda (1) editörlük
19. Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda (1) editörlük
("proceeding", kongre derleme kitapları dahil)

5 puan / bildiri*
3 puan / bildiri*

30 puan/dergi
50 puan/dergi
20 puan/dergi

25 puan/dergi
15 puan/dergi
15 puan/dergi
10 puan/dergi
8 puan/dergi
60 puan/kitap*
40 puan/kitap*
30 puan/kitap*

D. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
20. Avrupa Birliği Çerçeve Program destekli proje yürütücülüğü
Avrupa Birliği Çerçeve Program destekli projede görev alma
Diğer Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş projelerde
yürütücülük yapmak
Diğer Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş projelerde görev
alma
Ulusal kuruluşlarca desteklenmiş projelerde yürütücülük yapmak
Ulusal kuruluşlarca desteklenmiş projelerde görev almak
Yerel kuruluşlarca desteklenmiş projelerde yürütücülük yapmak
Yerel kuruluşlarca desteklenmiş projelerde görev almak
21. Bir kurum ya da kuruluş tarafından talep edilen bilimsel
raporlar

120 puan/proje
60 puan/proje
80 puan/proje
50 puan/proje
50 puan/proje
30 puan/proje
20 puan/proje
10 puan/proje
10 puan/rapor*

E. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
22. Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
a)Yüksek lisans tezi
(Form No: FR- 166 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)
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b) Doktora tezi
23.Yönetiminde devam eden her bir tez için
a)Yüksek lisans tezi
b) Doktora tezi
24. Jüri üyelikleri
a) Yüksek lisans
b) Doktora
c) Yardımcı Doçent
d. Doçent
e. Profesör
25.Yardımcı Doçentlikte uzatma öncesi dönemde; doçentlik için
son 4 yılda, Profesörlük için son 5 yılda verilen lisans ve
lisansüstü derslerin her kredi saati için
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30 puan/tez
10 puan/tez
15 puan/tez
5 puan
8 puan
10 puan
15 puan
20 puan
1.0 puan /ders kredisi
yarıyıl veya dönem

F. ÖDÜLLER, HİZMETLER VE AKADEMİK DİĞER FAALİYETLER
26. Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç)
Uluslararası Ödüller
50 puan/ödül*
Ulusal Ödüller
25 puan/ödül*
Üniversite Ödülleri
25 puan/ödül*
27. Patent puanı
Uluslararası
150 puan/patent*
Ulusal
75 puan/patent*
28. Bir aydan uzun süreli bilimsel araştırma için alınan uluslararası 30 puan/3 aydan uzun
burslar (kongre-sempozyum destekleri vb. hariç)
süreli burs
20 puan/1-3 ay süreli
burs
29. Bildiri kitaplı bilimsel kongre ve sempozyum düzenleyenler
listesinde bulunmak
15 puan/kongre*
Uluslararası kongre-sempozyum
10 puan/kongre*
Ulusal Kongre-sempozyum
30.TÜBİTAK'ta görevlendirmeler (Panelist olma, Bilim Kurul Üyeliği, 15 puan/yıl
Araştırma Gruplarında Görev alma)
31. Panel, konferans, seminer, açıkoturum veya söyleşi gibi 5 puan/etkinlik
etkinliklerde konuşmacı olarak bulunmak
32. Hakemli olmayan, sanatsal ve mesleki dergilerdeki makale, 5 puan/hakemlik
inceleme, kitap tanıtımı vb. türü yayınlar
33. Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı (Üniversite dahil) kurul ve 2 puan/yıl
komisyonlarda (Yöneticilik, üyelik vb)
G.SANAT VE SPOR FAALİYETLERİ
34. Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum
çalışmalarının yurt dışında, sanat, eğitim ve kültür kurumları tarafından
satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı 50 puan*
yapılmış olmak kaydıyla; sinema, televizyon, radyo gibi yayın
organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım
(Form No: FR- 166 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)
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projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması
35. Özgün sanat eserlerinin, bestelerin tasarımların veya yorum
çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve kültür kurumları tarafından
satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı
yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın
organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım
projelerinin kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmış olması,
bestelerin bu kurumlar tarafından icra edilmesi veya yayımlanması
36. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları ile
uluslararası jürili karma sanat ve tasarım etkinlikleri
37. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları ile
ulusal jürili yurt dışı karma sanat ve tasarım etkinliklerine kabul edilmek
38. Özgün sanat eserleri, besteler tasarımlar veya yorum çalışmaları ile
yurt içinde jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerine kabul edilmek
39. Özgün sanat eserleri, besteler tasarımlar veya yorum çalışmaları ile
yurt dışında kişisel etkinliklerde bulunmak
40. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları ile
yurt içinde kişisel etkinliklerde bulunmak
41. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları ile
yurt dışında karma veya grup sanat ve tasarım etkinliklerine katılmak
42. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum çalışmaları ile
yurt içinde karma veya grup sanat ve tasarım etkinliklerine katılmak
43. Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop),
bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
44. Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal,
trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
45. Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları), sanat grupları
hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurt dışında sunumunu
sağlamak
46. Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları), sanat grupları
hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurt içinde sunumunu
sağlamak
47. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt içindeki turnuvalarda
(Türkiye Şampiyonası) ilk üçe girmesini sağlamak
48. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki turnuvalarda
(Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya, Avrupa ve Balkan
Şampiyonaları) ilk üçe girmesini sağlamak
49. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt içindeki turnuvalara
katılımını sağlamak
50. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki turnuvalara
katılımını sağlamak
51. Milli takımlarda antrenörlük yapmak (her yıl için)
Milli takımlarda antrenör yardımcılığı yapmak (her yıl için)
52. Milli takıma sporcu yetiştirmek (her yıl için)
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AÇIKLAMALAR:
* Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın bu çalışmadan alacağı puan Çizelge 1’de
belirtildiği şekilde saptanır.
1) Kitap, adayın başvurduğu bilim/sanat alanı ile ilgili ve adayın Fakülte/Enstitü Yönetim
Kurulunun veya Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun bulduğu hacim ve içeriğe sahip yapıttır.
Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu veya Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde
İnceleme Komisyonu kurabilir. Bir eserin kitap olarak kabulü için, Fakülte/Enstitü Yönetim
Kurulunun veya Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun "uygundur" imzalı kararı
gereklidir. Atama İnceleme Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda alanla ilgili kişilerden
danışman görüşü alarak karar verir. Bir kitabın uluslararası niteliğine Fakülte/Yüksekokul/Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yayın Komisyonu onayı gerekir.
2) Bir çalışma en yüksek puan aldığı maddeden değerlendirilir.
ORTAK ÇALIŞMALARDAKİ PUANLAMA
Madde 8. Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın bu çalışmadan alacağı puan Çizelge
1’de belirtildiği şekilde hesaplanır.
Çizelge 1. Ortak Çalışmalara Ait Puanlama
Eserdeki
Yazar
Sayısı
1 isimli
2 isimli
3 isimli
4 isimli
5 isimli
6 isimli
7 isimli
8 isimli
9 isimli
10 isimli
11 isimli
12 isimli
13 isimli
14 isimli
15ve üzeri

Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Yüzdesi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11. 12. 13.
isim isim isim isim isim isim isim isim isim isim isim isim isim
% % %
% % %
% % %
% % %
%
100
100 90
90 80 70
85 75 65 55
80 70 60 50 40
75 65 55 45 35 25
70 60 50 40 30 25 25
65 55 45 35 25 25 25 25
60 50 40 30 25 25 25 25 25
55 45 35 25 25 25 25 25 25 25
50 40 30 25 25 25 25 25 25 25 25
45 35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
40 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
On dört isimli ile aynı şekilde
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14.
isim
%

25
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III. BÖLÜM
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLMELERDE
BAŞVURU KOŞULLARI
Madde 9.

Öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilmelerde aranan başvuru koşulları aşağıda

belirtilmiştir.
A. Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmada Aranan Kriterler:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak
kaydıyla;
1. Adayın, Doçentlik unvanını aldıktan sonra yaptığı çalışma ve yayınlarda bu unvanı almış olduğu
temel alan için Üniversitelerarası Kurul tarafından değişik bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve
adayın Doçentliğe yükseltilmesi sırasında yürürlükte olan kriterleri için yayın koşullarını tekrar
sağlamış olması gerekir.
2.Akademik etkinliklerden aşağıdaki tabloya uygun puanları almış olmak.
Profesörlük Başvuruları Puan Tablosu

Toplam puan

Sağlık Bilimleri

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler

600

600

550

300

300

250

Son beş yılda en az puan
(Bu puanın en az %60’ni
A ve B maddelerinden
sağlanmalı)
B. Doçentlik Kadrosuna Atanmada Aranan Kriterler:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak
kaydıyla;
1. Aday, Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan Doçentlik sınavını başarmış olmalı, ya da
Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentliğe eş kabul edilen bir belgeye sahip olmalıdır.
2.Üniversitelerarası Kurul'un doçentlik başvuruları için koyduğu koşulları sağlamış olmak.
3. Akademik etkinliklerden aşağıdaki tabloya uygun puanları almış olmak.
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Doçentlik Başvuruları Puan Tablosu

Toplam puan

Sağlık Bilimleri

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler

250

250

250

C. Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Kriterleri:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak
kaydıyla;
1- Akademik etkinliklerden aşağıdaki tabloya uygun puanları almış yayınları yapmış olmak
2-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. Maddesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği”nin 7. Maddesi gereğince Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil
sınavından başarılı olmak.
3- Yardımcı doçentliğe yeniden atanma işlemlerinde yabancı dil ve kadro ilanı dışındaki usuller
aynen uygulanır.
Yardımcı Doçentlik Başvuruları Puan Tablosu

Toplam puan

Sağlık Bilimleri

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler

50

30

30

Yeniden atanmada
gerekli puan*
25
15
15
(Bu puanın en az %60’ni
son atama döneminden
sonra A ve B
maddelerinden
sağlanmalı)
*Bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihte yeniden atanmasına en az 1 yıl kalmış olanlar için aranmaz.
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