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İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ 

(Üniversite Senatosunun 30.01.2017 tarih ve 2017/02-1 sayılı kararı ile kabul edilen bu kriterler 

Yükseköğretim Genel Kurul’un 15.02.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.) 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Kriterlerin amacı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde bilimsel kaliteyi 

arttırmak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak öğretim üyesi 

atama ve yükseltmelerinde objektif ve denetlenebilir bir düzenleme yapmak üzere ilgili kanun 

ve yönetmeliklerde yer alan koşullara ilave koşullar belirlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Kriterler, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde bilimsel kaliteyi 

arttırmak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak öğretim üyesi 

atama ve yükseltmelerinde objektif ve denetlenebilir bir düzenleme yapmak üzere ilgili kanun 

ve yönetmeliklerde yer alan koşullara ilave aranacak koşulları kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Kriterler, 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26 ıncı maddelerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Genel Hükümler 

MADDE 4 – (1) Öğretim üyeliğine yükseltme ve atama ile ilgili işlemler 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” 

uyarınca yapılır. Ancak adayların ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmeleri için 

ayrıca bu Kriterlerde belirtilen ilave koşulları sağlamaları gerekir. 

(2) Ortak yayınların puanlanmasında izlenecek yöntem: Başlıca yazarın belirtildiği 

hallerde iki yazarlı eserlerde başlıca yazar tam puanın 0,8’ini, ikinci yazar 0,5’ini alır. Üç 

veya daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği yayınlarda, başlıca yazar toplam puanın 

yarısını alır, diğer yazarlar ise kalan yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki 

veya daha fazla yazarlı yayınlarda her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür.  

(3) Adayın kendi yayınlarına yaptığı atıflar puanlamaya dahil edilmez. 

(4) Yayın faaliyeti olarak sunulan kitaplarda ISBN numarası bulunmalıdır. 

(5) Değerlendirmeye sunulan her türlü faaliyetin belgelendirilmesi gerekir. 

Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atama  

MADDE 5 – (1) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı akademik birimler için ilan edilen 

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna atanabilmesi için adayın ilgili alanda Türkiye’de geçerli doktora 

belgesine sahip olması ve hakemli dergilerde alanıyla ilgili en az bir makalesinin yayımlanmış  
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veya 8 inci maddede belirtilen çalışmalardan en az on beş (15) puan karşılığı faaliyette 

bulunmuş olması gerekir. 

Doçent Kadrosuna Atama 

MADDE 6 – (1) Filoloji Temel Alanı kapsamındaki bir anabilim dalında ilan edilen 

doçent kadrosuna atanabilmesi için adayın doktora sonrasında bu Kriterlerin 8 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen çalışmalardan en az seksen (80) olmak üzere toplamda 

8 inci maddesinde belirtilen çalışmalardan en az yüz (100) puan karşılığı faaliyette bulunmuş 

olması gerekir.  

(2) İlahiyat Temel Alanı kapsamındaki bir anabilim dalında ilan edilen doçent kadrosuna 

atanabilmesi için adayın doktora sonrasında bu Kriterlerin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında 

belirtilen çalışmalardan en az yüz (100) olmak üzere toplamda 8 inci maddesinde belirtilen 

çalışmalardan en az yüz yirmi (120) puan karşılığı faaliyette bulunmuş olması gerekir.  

(3) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamındaki bir anabilim dalında ilan 

edilen doçent kadrosuna atanabilmesi için adayın doktora sonrasında bu Kriterlerin 8 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen çalışmalardan en az yüz (100) olmak üzere toplamda 8 

inci maddesinde belirtilen çalışmalardan en az yüz yirmi (120) puan karşılığı faaliyette 

bulunmuş olması gerekir. 

Profesörlüğe Yükseltilerek Atama ve Profesör Kadrosuna Atama 

MADDE 7 – (1) Filoloji Temel Alanı kapsamındaki bir anabilim dalında ilan edilen 

profesör kadrosuna atanabilmesi için adayın doçent unvanını aldıktan sonra bu Kriterlerin 8 

inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen çalışmalardan en az seksen  (80) olmak üzere 

toplamda 8 inci maddesinde belirtilen çalışmalardan en az yüz otuz (130) puan karşılığı 

faaliyette bulunmuş olması gerekir.  

(2) İlahiyat Temel Alanı kapsamındaki bir anabilim dalında ilan edilen profesör kadrosuna 

atanabilmesi için adayın doçent unvanını aldıktan sonra bu Kriterlerin 8 inci maddesinin 1 

inci fıkrasında belirtilen çalışmalardan en az yüz (100) olmak üzere toplamda 8 inci 

maddesinde belirtilen çalışmalardan en az yüz elli (150) puan karşılığı faaliyette bulunmuş 

olması gerekir.  

(3) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamındaki bir anabilim dalında ilan 

edilen profesör kadrosuna atanabilmesi için adayın doçent unvanını aldıktan sonra bu 

Kriterlerin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen çalışmalardan en az yüz (100) olmak 

üzere toplamda 8 inci maddesinde belirtilen çalışmalardan en az yüz elli (150) puan karşılığı 

faaliyette bulunmuş olması gerekir.  

Faaliyet ve Puanlama Tablosu 

MADDE 8 – (1) Lisansüstü Tezlerden Üretilmemiş Alanında Yayın 

Uluslararası Yayın Puan 
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Makale  

1.  SCI- Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index)       

ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde - editöre 

mektup, özet veya kitap kritiği hariç - yayımlanmış alanında makale 

 

40 

2.  SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası alan endekslerinde taranan 

dergilerde - editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç - yayımlanmış makale 

30 

3.  Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış alanında makale 25 

Kitap    

4.  Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış alanında kitap 50 

5.  Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış alanında kitapta bölüm 25 

Ulusal Yayın  

Makale  

6.  ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış alanında 

makale  
25 

7.  Diğer ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış alanında makale 20 

Kitap  

8.   Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış alanında kitap 40 

9.  Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış alanında kitapta bölüm  20 

 

(2) Diğer Faaliyetler 

Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Kitap veya Kitapta Bölüm Puan 

1. Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 25 

2. Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm 13 

3. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 20 
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4. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm 10 

Yayımlanmamış Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Makale  

5. SCI- Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale 20 

6. Diğer uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makale 15 

7. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 13 

8. Diğer ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 10 

Bildiri  

9. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal 

toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri 

15 

10. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal 

toplantılarda sözlü sunum, yayımlanmış özet metin veya poster bildiri 

8 

11. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda 

sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri 

10 

12. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda 

sözlü sunum, yayımlanmış özet metin veya poster bildiri                  

5 

Ders Kitabı, Çeviri, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Kritiği  

13. Ders kitabı  20 

14. Yayımlanmış kitap çevirisi 15 

15. Yayımlanmış makale veya kitapta bölüm çevirisi 5 

16. Bilimsel ansiklopedilerde yayımlanmış madde 4 

17. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan editöre mektup, özet ve kitap kritiği 3 

18. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan editöre mektup, özet ve kitap kritiği  2 

Yayına Atıf  

19. SCI- Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde ve tanınmış uluslararası 

yayınevlerince yayımlanmış kitaplarda adayın yayınlarına başka yazarlar tarafından 

yapılan her bir atıf 

3 
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20. Diğer uluslararası alan endeksleri tarafından taranan dergilerde adayın yayınlarına 

başka yazarlar tarafından yapılan her bir atıf 

2 

21. Ulusal hakemli dergilerde ve tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış 

kitaplarda adayın yayınlarına başka yazarlar tarafından  yapılan her bir atıf 

1 

Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projesi  

22. NATO-SFS,  AT  (COST,  AVICENNE,  EUREKA, FP6, FP7, 

vb.)  UN,  NSF,  UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. uluslararası 

kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği 

50 

23. NATO-SFS,  AT  (COST,  AVICENNE,  EUREKA, FP6, FP7, 

vb.)  UN,  NSF,  UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. uluslararası 

kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği dışındaki görev 

35 

24. TÜBİTAK, DPT ve benzeri ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde 

proje yöneticiliği 

40 

25. TÜBİTAK, DPT ve benzeri ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde 

proje yöneticiliği dışındaki görev  
25 

26. Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği 20 

27. Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği dışındaki 

görev 

10 

Editörlük/Genel Yönetmenliği  

28. SCI- Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergiler  15 

29. Diğer uluslararası alan endeksleri tarafından taranan dergiler  10 

30. Ulusal hakemli dergiler 7 

31. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay kitapçığı 7 

32. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay kitapçığı 5 

33. Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap/kitap dizisi 10 

34. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap/kitap dizisi 7 

Hakemlik  
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35. SCI- Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergiler  8 

36. Diğer uluslararası alan endeksleri tarafından taranan dergiler 4 

37. Ulusal hakemli dergiler 2 

Tamamlanan Lisansüstü Tez Danışmanlığı  

38. Doktora  10 

39. Yüksek lisans 5 

Eğitim-Öğretime Katkı  

40. Lisansüstü seviyesinde son 3 yılda verilen her bir ders 2 

41. Lisans seviyesinde son 3 yılda verilen her bir ders 1 

42. Erasmus programı  dahil yurt dışında verilen her bir ders 2 

Lisansüstü Tez Jürisi Üyeliği  

43. Doktora tez savunma jürisi üyeliği 2 

44. Doktora tez izleme jürisi üyeliği 2 

45. Yüksek lisans tez savunma jürisi üyeliği 1 

Bilimsel Toplantılara Katkı  

46. Uluslararası sempozyum, kongre ve konferans gibi bilimsel toplantıda düzenleme 

kurulu başkanlığı 

20 

47. Uluslararası sempozyum, kongre ve konferans gibi bilimsel toplantıda düzenleme 

kurulu başkanlığı dışındaki görev  

10 

48. Uluslararası sempozyum, kongre ve konferans gibi bilimsel toplantıda oturum 

başkanlığı 

5 

49. Ulusal sempozyum, kongre ve konferans gibi bilimsel toplantıda düzenleme 

kurulu başkanlığı 

7 

50. Ulusal sempozyum, kongre ve konferans gibi bilimsel toplantıda düzenleme 

kurulu başkanlığı dışındaki görev  

4 
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51. Ulusal sempozyum, kongre ve konferans gibi bilimsel toplantıda oturum 

başkanlığı 

3 

Mesleki  Birikim ve Katkıya Dayalı Faaliyet (Her yıl için)  

52. Uluslararası mesleki kurum ve kuruluşlarda başkanlık 15 

53. Uluslararası mesleki kurum ve kuruluşlarda başkanlık dışı görev 7 

54. Ulusal mesleki kurum ve kuruluşlarda başkanlık 10 

55. Ulusal mesleki kurum ve kuruluşlarda başkanlık dışı görev 5 

56. Uluslararası kurum ve kuruluşlarca yapılan mesleki etkinliklerde yapılan görev  7 

57. Ulusal kurum ve kuruluşlarca yapılan mesleki etkinliklerde yapılan görev 4 

58. Alanında mesleki tecrübe 5 

Alınan Ödül ve Patent  

59. Uluslararası ödül 40 

60. Ulusal ödül 25 

61. Uluslararası patent 40 

62. Ulusal patent 25 

Akademik ve İdari Görev (Her yıl için)  

63. Rektör 30 

64. Rektör yardımcısı, dekan 20 

65. Yüksekokul/enstitü/merkez müdürü, dekan yardımcısı 10 

66. Müdür yardımcısı,  bölüm başkanı 7 

67. Üniversite/fakülte/yüksekokul/enstitü kurul üyesi  5 

68. Bölüm başkan yardımcısı, anabilim dalı başkanı, akademik koordinatör, 

akademik komisyon üyesi 

4 

69. Erasmus programı kapsamında yurt dışı görevi 3 
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70. Üniversite görevlendirmesi yoluyla alanında araştırma yapmak veya ders vermek 

üzere yurt dışında bulunulan her yarıyıl 

2 

71. YÖK, TÜBİTAK, DPT, TÜBA gibi ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda 

kurul üyeliği 

15 

 

Ön Değerlendirme Komisyonu 

MADDE 9 – (1) Öğretim üyesi kadrosuna atanmak / yükseltilerek atanmak için başvuran 

adayın ilgili kanun ve yönetmelikte arananların yanı sıra bu Kriterlerde aranan koşulları 

taşıyıp taşımadığını incelemek üzere Rektör tarafından 3 öğretim üyesinden oluşan bir “Ön 

Değerlendirme Komisyonu” kurulur. Komisyonun verdiği raporda adayın bu koşulları 

taşımadığı sonucuna ulaşılmışsa başvuru işleme konmaz.  

 

Yürürlük 

MADDE 10 – (1) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosu’nun 30/01/2017 tarih ve 

2017/02-1 sayılı kararı ile kabul edilen bu Kriterler, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 

onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11 – (1) Bu Kriterler, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 


