ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanmada Aranacak Ölçütler
A) Ortak Şartlar (Tüm Birimler)
1. Doktora veya tıp ve diş hekimliklerinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik derecesini almış
olmak,
2. Türkçe eğitim yapan birimlerde Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL)
Sınavı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da ÖSYM tarafından
denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 55 (elli beş) ya da eşdeğeri bir
puan almış olmak. Çalışma alanı bir dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka
bir dilde ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 55
(elli beş) puan ya da eşdeğeri bir puan almış olmak,
3. %100 yabancı dilde eğitim yapan birim/bölümlerde aşağıdaki şartlardan en az birini
sağlamış olmak;
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması,
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği
dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış
olması,
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki,
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren
yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim
elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş, bu durumu ilgili yükseköğretim
kurumundan resmî olarak belgelendirmiş ve ilgili yükseköğretim kurumundan
ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olmak,
d) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen bir dil
sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 85 (seksen beş) ya da eşdeğeri bir
puan almış olmak,
B) Mühendislik Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesinin (Havacılık Yönetimi Hariç) Tüm Bölümlerinde, Meslek
Yüksekokullarının Mühendislik, Elektrik-Elektronik, Ormancılık ve Ziraat gibi
Teknik Bilimler Alanındaki Bölümlerinde ve Meslek Yüksekokullarının Mimarlık,
Sanat ve Tasarım Gibi Bölümlerinde Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanabilmek
İçin;
İlk
Atamada:

Bir tanesi SCI/SCI-E, SSCI, AHCI ya da ESCI ve bir tanesi ÜAK ve/veya
Üniversitemiz Senatosu tarafından uluslararası alan indeksi olarak kabul
edilen indeksler kapsamında olmak üzere, bilimsel dergilerde araştırma
makalesi türünde en az 2 (iki) yayın yapmış olmak.
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Aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlamış olmak;
Görev
a) SCI/SCI-E, SSCI, AHCI ya da ESCI kapsamındaki dergilerde araştırma
süresi
uzatımında: makalesi türünde en az 1 (bir) yayın yapmış olmak,
b) ÜAK ve/veya Üniversitemiz Senatosu tarafından uluslararası alan
indeksi olarak kabul edilen indekslerde taranan dergilerde araştırma
makalesi türünde en az 2 (iki) yayın yapmış olup, Tablo 1a, Tablo 1b
ve/veya Tablo 2’den en az 150 (yüz elli) puan almış olmak.

C) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Havacılık Yönetimi Bölümünde, Sağlık
Bilimleri Fakültesinin Çocuk Gelişimi Bölümünde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksek
Okulunun Tüm Bölümlerinde ve Meslek Yüksekokullarının Sosyal, Beşeri ve İdari
Bilimler Alanındaki Bölümlerinde Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanabilmek
İçin;
Aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlamış olmak;
a) SCI/SCI-E, SSCI, AHCI ya da ESCI kapsamındaki dergilerde araştırma
makalesi türünde en az 1 (bir) yayın yapmış olmak,
b) ÜAK ve/veya Üniversitemiz Senatosu tarafından uluslararası alan
indeksi olarak kabul edilen indekslerde taranan dergilerde araştırma
makalesi türünde en az 2 (iki) yayın yapmış olup, Tablo 1a, Tablo 1b
ve/veya Tablo 2’den en az yüz (100) puan almış olmak.
Aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlamış olmak;
Görev
süresi
a) SCI/SCI-E, SSCI, AHCI ya da ESCI kapsamındaki dergilerde
uzatımında:
araştırma makalesi türünde en az 1 (bir) yayın yapmış olmak,
b) ÜAK ve/veya Üniversitemiz Senatosu tarafından uluslararası alan
indeksi olarak kabul edilen indekslerde taranan dergilerde araştırma
makalesi türünde en az 2 (iki) yayın yapmış olmak,
c) TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde araştırma makalesi türünde
en az 2 (iki) yayın yapmış olup, Tablo 1a, Tablo 1b ve/veya Tablo
2’den en az 150 (yüz elli) puan almış olmak.
İlk
Atamada:

D) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesinin Tüm
Bölümlerinde ve Meslek Yüksekokullarının Sağlık Bilimleri ya da Sağlık Hizmetleri
Alanındaki Bölümlerinde Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanabilmek İçin;
İlk
Atamada:

Bir tanesi SCI/SCI-E, SSCI, AHCI ya da ESCI ve bir tanesi ÜAK ve/veya
Üniversitemiz Senatosu tarafından uluslararası alan indeksi olarak kabul
edilen indeksler kapsamında olmak üzere, bilimsel dergilerde araştırma
makalesi türünde en az 2 (iki) yayın yapmış olmak.
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Aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlamış olmak;
Görev
a) SCI/SCI-E, SSCI, AHCI ya da ESCI kapsamındaki dergilerde araştırma
süresi
uzatımında: makalesi türünde en az 1 (bir) yayın yapmış olmak,
b) ÜAK ve/veya Üniversitemiz Senatosu tarafından uluslararası alan
indeksi olarak kabul edilen indekslerde taranan dergilerde araştırma
makalesi türünde en az 2 (iki) yayın yapmış olup, Tablo 1a, Tablo 1b
ve/veya Tablo 2’den en az 150 (yüz elli) puan almış olmak.

Doçent Kadrosuna Atanmada Aranacak Ölçütler
A) Ortak Şartlar (Tüm Birimler)
1. Türkçe eğitim yapan birimlerde Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL)
Sınavı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da ÖSYM tarafından
denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının
güncel doçentlik başvurularında istemiş olduğu yabancı dil puanını almış olmak
(Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının yabancı dil puanında değişiklik olması
durumunda değişiklik kabul edildiği tarihte aynen uygulanır.).
2. %100 yabancı dilde eğitim yapan birim/bölümlerde aşağıda belirtilen şartlardan en az
birini sağlamış olmak;
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması,
b) Lisans veya doktora öğreniminin tamamının öğretimin verileceği dilin anadil
olarak konuşulduğu ülkede ve bu dille verildiği bir programda tamamlamış
olmak,
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki,
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren
Yükseköğretim Kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim
elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş, bu durumu ilgili Yükseköğretim
Kurumundan resmî olarak belgelendirmiş ve ilgili Yükseköğretim Kurumundan
ayrılmasının üzerinden en fazla 2 (iki) yıl geçmiş olmak,
d) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı (YDS) ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen bir dil
sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 85 (seksen beş) ya da eşdeğeri
bir puan almış olmak,
B) Üniversitemiz tüm birimlerinde doçent kadrosuna atanabilmek için;

Doktora/tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık unvanı aldıktan sonra, en az 240 (iki yüz
kırk) puanı Tablo 1a’dan olmak kaydıyla Tablo 1a, Tablo 1b ve/veya Tablo 2’den
toplamda en az 400 (dört yüz) puan almış olmak.
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Profesör Kadrosuna Atanmada Aranacak Ölçütler

A) Ortak Şartlar (Tüm Birimler)
1. Doçent unvanını aldıktan sonra; profesörlüğe atanabilmek için gerekli olan yasal süreyi
doldurmuş ve bir üniversite ya da alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma kuruluşunda en
az 2 (iki) yıl süre ile fiilen çalışmış olmak,
2. Doçent unvanını aldıktan sonra SSCI, SCI/SCI-E, AHCI ya da ESCI kapsamında yer
alan dergilerde yayımlanmış veya DOI numarası almış ve adayın başlıca yazar olarak
yer aldığı bir makale yayımlamış olmak,
3. Türkçe eğitim yapan birimlerde Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL)
Sınavı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da ÖSYM tarafından
denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) ya da eşdeğeri bir
puan almış olmak (Çalışma alanı bir dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka
bir dilde ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 70
(yetmiş) puan ya da eşdeğeri bir puan almış olmak),
4. %100 yabancı dilde eğitim yapan birim/bölümlerde aşağıda belirtilen şartlardan en az
birini sağlamış olmak;
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması,
b) Lisans veya doktora öğreniminin tamamının öğretimin verileceği dilin anadil olarak
konuşulduğu ülkede ve bu dille verildiği bir programda tamamlamış olmak,
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki Yükseköğretim
Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren Yükseköğretim
Kurumlarının birinde, toplamda en az 1 (bir) yıl (iki yarıyıl), öğretim elemanı olarak
çalışmış ve ders vermiş, bu durumu ilgili Yükseköğretim Kurumundan resmî olarak
belgelendirmiş ve ilgili Yükseköğretim Kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla
2 (iki) yıl geçmiş olmak,
d) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı (YDS) ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen bir dil sınavından
100 (yüz) tam puan üzerinden en az 85 (seksen beş) ya da eşdeğeri bir puan almış
olmak,
5. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 26. maddesinin (a) fıkrasının 2. bendi gereğince
doçent unvanını aldıktan sonraki dönemde tek yazarlı, çok yazarlı sorumlu yazar ya da
çok yazarlı birinci yazar statülerinden herhangi biri kapsamında toplamda araştırma
makalesi türünde en az 2 (iki) yayın yapmış olmak,
6. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Havacılık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri
Fakültesinin Çocuk Gelişimi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim
Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksek
Okuluna atanacak profesörlerde Madde 2’nin uygulanması 31.12.2023 tarihinden
itibaren geçerli olacaktır.
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B) Üniversitemiz tüm birimlerinde profesör kadrosuna atanabilmek için;
Doçent unvanını aldıktan sonra, en az 360 (üç yüz atmış) puanı Tablo 1a’dan olmak kaydıyla
Tablo 1a, Tablo 1b ve/veya Tablo2’den toplamda en az 600 (altı yüz) puan almış olmak.
I. İlave ve Farklı Ölçütler
Birimlerin bölüm, ana bilim ya da bilim dallarında yukarıda sayılan asgari ölçütlerin Senato
kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayından sonra ortaya çıkabilecek lüzum
çerçevesinde bölüm, ana bilim ya da bilim dalının durumuna uygun belirlenecek ilave ölçütlerin;
ilgili akademik kurul kararı ile birlikte Fakülte ya da Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Kuruluna
sunulması ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunda değerlendirilip karara
bağlanmasının ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanıp uygulamaya
konulması gerekir.
II. Açıklamalar
1. Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesörlük atamalarında, Üniversitemiz Senatosunca
belirlenmiş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış Alanya
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri esas alınır.
2. Profesörlük için Doçent unvanı alındıktan sonra, her grup için istenen asgari puan ve
yayın koşullarının sağlanması gereklidir.
3. Doçentlik için doktora/tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık derecesi alındıktan sonra, her
grup için istenen asgari puan ve yayın koşullarının sağlanması gereklidir.
4. Puanlar adayın başvurduğu bilim alanındaki faaliyetlerden alınmış olmalıdır.
5. Yeni kurulan, öğretim üyesi temininde güçlük çekilen ya da öğretim üyesi sayısı 3 (üç)
ten az olan Bölüm/Ana Bilim-Sanat Dalı/Program gibi birimlere öğretim üyesi
atamalarında hangi ölçütlerin aranıp aranmayacağına dair ilgili birimin talebi (Birim
Yönetim Kurulu Kararı) üzerine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yönetim
Kurulu karar verir.
6. Öğretim üyesi atamalarında, ortak şartları sağlamak kaydıyla, aşağıdaki nitelikleri
taşıyan adaylar birim şartlarından muaftır.
a) Clarivate Analytics-Web of Science internet sitesinden alınacak çıktı ile
belgelendirmek kaydıyla, etki (impact) faktörü 5 (beş) ve daha üzeri olan dergilerde
en az 1 (bir) makalesi olanlar.
b) Clarivate Analytics-Web of Science internet sitesinden alınacak çıktı ile
belgelendirmek kaydıyla, h-indeks değeri Doktor Öğretim Üyesi için en az 5 (beş),
Doçent için en az 10 (on) ve Profesör için en az 15 (on beş) olanlar.
7. Doktor öğretim üyesi kadrosuna ilk kez atanacaklar için, uluslararası akredite bir
kuruluşun (Times Higher Education (THE) World University Rankings, QS Top
Universities, Leiden, Scimago, Webometrics, ARWU, U-Multirank, URAP, HEEACT,
CWUR) yaptığı sıralamada alanında ilk 200 (iki yüz) arasına giren bir üniversitede
doktora/sanatta yeterlik ya da uzmanlık derecesi almış ve denkliği ÜAK tarafından
onaylanmış adaylardan ne tür ölçüt aranacağına Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Senatosu karar verir.
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8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Araştırma Makalesi türü yayın şartının karşılanmasında Derleme, Vak’a Takdimi,
Editöre Mektup veya Eleştiri türündeki makaleler değerlendirmez. Sadece Araştırma
Makalesi veya Orijinal Makale türü yayınlar bu kapsamda değerlendirilir.
Yayınlardaki başlıca yazar i) tek yazarlı makalenin yazarı, ii) makalenin yazarlarından
ilk sırada yer alan yazar veya iii) makalede sorumlu (corresponding) yazar olarak
belirtilmiş yazarı ifade eder.
Değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanmak üzere kabul edilmiş ancak henüz
fiziksel ya da elektronik olarak yayımlanmamış makaleler için DOI (Digital Object
Identifier) numarası ya da makalenin yayımlanacağı yıl, cilt ve/veya sayı bilgilerini
gösteren kabul mektubu almış olmak yeterlidir.
Proje koşulu yerine getirilirken TÜBİTAK, TÜBA, GEBİP, AB, SANTEZ, TAGEM ya
da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen eşdeğer
kurumlarca desteklenen projeler dikkate alınır.
Doktor öğretim üyesi süre uzatmaları en çok 2 (iki) yıl süre ile yapılır.
Doktor öğretim üyesi süre uzatımı yayın ve puan hesaplamalarında, süresi ilk kez
uzatılacaklar için kadroya atanma; diğerleri için ise son süre uzatım tarihinden sonra
gerçekleştirdiği bilimsel, akademik ve idari faaliyetler dikkate alınır.
Doktor öğretim üyesi süre uzatmalarında asgari yayın ve asgari puan hesabı yapılırken
ortaya çıkabilecek küsuratlar yukarı tam sayıya yuvarlanır.
Doktor öğretim üyesi süre uzatmalarında, görev süresi biten öğretim üyeleri, akademik
faaliyetleri ile ilgili hazırladıkları dosyayı görev süresi bitiminden en az 2 (iki) ay önce
ilgili birime teslim ederler. İlgili Bölüm Kurul Kararı aldıktan sonra ilgili birim Yönetim
Kurulu Kararı ve ilgili Dekan/Müdür uygun görüşü ile Rektörlüğe gönderilir.
Yeniden atamalarda, kurum içi diğer yükseltmelerde ve kurum dışından yapılacak
başvurularda YÖKSİS’ten alınacak güncel özgeçmiş raporunun ilgiliye ait başvuru
dosyasına eklenmesi zorunludur.
Tablo 1a, Tablo 1b ve Tablo 2’deki yayınların puan hesaplamaları, Tablo 3’te verilen
esaslara göre yapılır. Her bir yayın ya da faaliyete yalnız bir puan türü uygulanır. Puan
hesabında dikkate alınan her bir unsur mutlaka belgelenmiş olmalıdır.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen öğretim üyesi
kadro ilanlarında “İlgili kadrolara başvuran adayların Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlayıp sağlamadığı Üniversite
Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK) tarafından değerlendirilir ve rapora
bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.”
ifadesi yer alır. Bu rapor adayın kadro başvuru dosyasını inceleyecek jüri üyelerine
ayrıca gönderilir.
Askerlik, sağlık sorunları, doğum izni vb. nedenlerle 3 (üç) aydan daha uzun süre fiilen
görev başında bulunulamaması durumunda, fiilen görev başında bulunulduğu zaman
dilimi dikkate alınacak olup fiilen görevi başında bulunulmayan süre, süre uzatımına
eklenir.
Eğitim fakültesinde doçentlik temel alanı Eğitim Bilimleri Temel Alanı dışında olanlar,
kendi alanlarında ve Eğitim Bilimleri Temel Alanında yaptıkları bilimsel faaliyetlerden
puan alırlar.
6

21. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri onay tarihinden itibaren
yürürlüğe girer. Bu kriterlere ilişkin hükümleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren daha
önce yayınlanmış olan ek koşullar sona erer.
22. Değerlendirme ölçütleri ve puanlama ilkelerinde yer almayan hususlar Üniversite
Senatosu tarafından değerlendirilir ve kural haline getirilir.
23. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde görev yapmakta olan ve Alanya Alaaddin
Keykubat Üniversitesinde doktora eğitimine devam eden 2547 sayılı Kanun’un 50/d
maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosunda olup %20 kontenjanına dahil olacak
olan araştırma görevlileri, ilgili birimin doktor öğretim üyeliğine ilk atamadaki puan
şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Geçici Maddeler
Geçici Madde 1- 31.12.2021 tarihine kadar görev süresi dolan ve bu Kriterlere ilişkin hükümleri
sağlayamayan doktor öğretim üyeleri için, Üniversitemiz Senatosunun 07.11.2018 tarihli ve 25/179
sayılı kararı ile belirlenen ve 29.11.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel
Kurulunda kabul edilen “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Ek Koşulları” hükümleri geçerli olacaktır.

III. Kısaltmalar
AB
Avrupa Birliği
ABİS
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi
ADEK
Akademik Değerlendirme Komisyonu
AHCI
Arts and Humanities Citation Index
ARWU
ARWU World University Rankings
CD
Compact Disc
CWUR
Center for World University Rankings
DOI
Digital Object Identifier
DVD
Digital Versatile Disc
ESCI
Emerging Sciences Citiation Index
HEEACT
National Taiwan University Ranking (NTU Ranking)
Leiden
The CWTS Leiden Ranking
MYO
Meslek Yüksekokulu
ÖSYM
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Q1, Q2
Web of Science Dergi Etki Faktörü 1. ve 2. Çeyrek Kartili
QS
QS World University Rankings
SANTEZ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Sanayi Tezleri (Projeleri)
SCI
Science Citation Index
SCI-Expanded Science Citation Index-Expanded
Scimago
Scimago Institutions Rankings
7

SSCI
Social Sciences Citation Index
TAGEM
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
THE
Times Higher Education World University Rankings
TÜBA
Türkiye Bilimler Akademisi
TÜBA-GEBİP Türkiye Bilimler Akademisi - Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme
Programı
TÜBİTAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TV
Televizyon
U-Multirank
U-Multirank Ranking of Universities
URAP
University Ranking by Academic Performance
ÜAK
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
VCD
Video Compact Disc
Webometrics Webometrics Ranking of World Universities
YDS
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
YÖK
Yükseköğretim Kurumu
YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
YÖKSİS
Yükseköğretim Bilgi Sistemi
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Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör Atamalarında Esas Alınacak Tablolar
Tablo 1a. Bilimsel Yayınlar i
Türü

Araştırma makalesi
(Research article)

Derleme makale
(Review article)

Patent

Araştırma
projesi ii

Tanımı
SSCI, AHCI, SCI
ya da SCI-E kapsamındaki dergilerde
yayımlanmış
ÜAK ve/veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen
diğer uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde
yayımlanmış
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış
TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış
Diğer indeksler kapsamındaki dergilerde yayımlanmış
İndekslenmeyen hakemli dergilerde yayımlanmış (en çok 2 (iki)
adet/yıl)
SSCI, AHCI, SCI
ya da SCI-E kapsamındaki dergilerde
yayımlanmış
ÜAK ve/veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen
diğer uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde
yayımlanmış
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış
TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış
Diğer indeksler kapsamındaki dergilerde yayımlanmış
İndekslenmeyen hakemli dergilerde yayımlanmış (en çok 2 (iki)
adet/yıl)
Ulusal ya da uluslararası incelemeli (başvuru sonuçlanmış)
Ulusal ya da uluslararası incelemeli (başvuru yapılmış)
Ulusal ya da uluslararası incelemesiz (başvuru sonuçlanmış)
Ulusal ya da uluslararası incelemesiz (başvuru yapılmış)
Faydalı model, Yeni ürün (başvuru sonuçlanmış)
Faydalı model, Yeni ürün (başvuru yapılmış)
Teknoloji Transfer Ofislerine buluş bildiriminde bulunmuş ve
olumlu rapor almış olmak
Yurtdışı destekli
Yurtiçi, üniversite dışı destekli
Yurtdışı Üniversite destekli
Yurtiçi Üniversite destekli
Alt yapı projesi
Proje danışmanlığı

Puanı
60
50
50
30
25
10
50
40
40
20
15
5
120
40
60
20
25
10
15
100
80
20
15
20
5
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SSCI, AHCI, SCI ya da SCI-E kapsamındaki dergilerde
yayımlanmış
ESCI ya da ÜAK ve/veya Üniversitemiz Senatosu tarafından
Diğer çalışmalar
kabul edilen uluslararası alan indeksi kapsamındaki dergilerde
(teknik not, yorum,
yayımlanmış
vaka takdimi, editöre
Diğer ulusal ya da uluslararası alan indeksleri kapsamında veya
mektup vb)
TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış
Ulusal ya da uluslararası indekslenmeyen dergilerde yayımlanmış
(en çok 3 (üç) adet/yıl)
Uluslararası
Basılı ya da
elektronik olarak
Uluslararası katılımlı
yayımlanmış tam
Ulusal
metin bildiriler
Uluslararası
Basılı ya da
elektronik olarak
Uluslararası katılımlı
yayımlanmış özet
bildiriler ya da poster Ulusal
bildiriler
Uluslararası
Bilimsel kitap
(tezler hariç)
Ulusal
Uluslararası
Ders kitabı
Ulusal
Uluslararası
Kitaba bölüm düzeyinde
Ulusal
katkıda bulunmak
Editör olmak (çeviri editörü Uluslararası
Ulusal
dâhil)
Uluslararası
Ansiklopedide konu/madde
Ulusal
yazarı olmak
Uluslararası
Kitap iii, iv
Kitap eleştirisi
Ulusal
Tam Kitap
Uluslararası yayınevlerince
yabancı dilde basılmış
Bölüm
bilimsel ya da edebi eserlerin
Makale
Türkçeye tercümesi
Tarihi ve yazma eserlerin
(1928 ve öncesi) Günümüz
Türkçesine/Latin harflerine
çevrilmesi

15
10
5
1
15
10
3
5
3
2
120
70
50
30
30
15
40
20
15
10
10
5
40
20
8

30
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i: Bir çalışmanın aynı isim ve/veya içerikle özet/poster/tam metin bildiri, makale, tez, kitap bölümü,
kitap vb. olarak birden fazla kez puanlanması durumunda, yalnızca en yüksek puanlı olanı dikkate
alınır.
ii: Puan dağılımı: Yürütücü/Baş araştırmacı/Koordinatör için (%100), Araştırmacı öğretim üyesi
için (%100), Araştırmacı araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi için (%100), kamu kurum ve
kuruluşları ile tüzel kişilerin yürütmüş olduğu projelerde danışman için (%100), gerçek kişilerin
yürütmüş olduğu projelerde danışman için (%50)
iii: Uluslararası ibaresi, yabancı dilde yazılmış veya ülke içi ve dışında uluslararası nitelikte faaliyet
gösterdiği belgelenebilen yayınevleri tarafından basılmış eserleri temsil etmektedir.
iv: Ders kitabı: Yabancı dil hazırlık, ön lisans/lisans/lisansüstü eğitim programlarında
zorunlu/seçmeli ders olarak okutulan, ilgili kurullarca belirlenmiş eğitim programını kapsayan,
isimleri ilişkili oldukları dersin adıyla örtüşen ve ISBN numarası olan telif veya çeviri özgün
eserlerdir. Bilimsel kitap: Araştırma ve incelemeye dayalı olarak ortaya koyduğu bulgularla bilim
alanına teorik ve/veya ampirik düzeyde katkı yapma potansiyeli olan ve ISBN numarası alınmış
telif özgün eserlerdir.
Tablo 1b. Mimari ve Sanatsal Etkinlikler
Etkinlik
SSCI, AHCI, SCI, SCI-E, ESCI ya da ÜAK ve/veya Üniversitemiz
Senatosu tarafından diğer uluslararası alan indeksleri kapsamında yer
alan dergilerde yayımlanmış ya da döner sermaye işletmesi,
teknopark ya da araştırma merkezleri üzerinden kayıtlı, onaylı ve bila
bedel olmaksızın sözleşme düzenlenerek Bakanlıklar, Üniversiteler
ya da Belediyeler tarafından kabul edilmiş olmak şartıyla, eğitimöğretim ya da meslek pratiğine yönelik geliştirilmiş “kavramsal” ya
da “nesnel” model, proje ya da planlar i
Müellifi olduğu özgün yapı ve tasarımlarla sergi açma, proje
uygulama, gösteri, görüntülü eser gerçekleştirme, resital vermek,
konserlere solist ya da icracı olarak katılmak gibi kişisel etkinlikler
Sergi, konser, gösteri, görüntülü eser gerçekleştirme, proje uygulama
gibi karma sanat etkinliklerine bireysel ya da ekip halinde katılma,
TV/Radyo programlarına katılma
Jürili sanat, tasarım ya da proje yarışmalarına katılma
Jürili sanat, tasarım ya da proje yarışmalarında ödül alma
Jürili belgesel, kısa film, film ya da festivallere katılma

Düzeyi

Puanı

Proje müellifi

60

Proje ekibi

30

Proje ekibi
yardımcısı

15

Danışman

20

Uluslararası

30

Ulusal

20

Uluslararası

15

Ulusal

10

Uluslararası

10

Ulusal

5

Uluslararası

30

Ulusal
Uluslararası

20
25

Ulusal

15
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Geçerli yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili kuruluşlar (meslek
odaları, yerel yönetimler, bakanlıklar, uluslararası kuruluşlar)
tarafından düzenlenen kentsel planlama, kentsel/mimari/iç
mimari/peyzaj/endüstriyel/grafik/sanatsal tasarım, sanatsal icrasıyla
alanındaki yarışmalarda derece almış olmak (mansiyon dâhil).
Adayın yapıtlarının ve icralarının resmî, özel kurum ve kuruluşlar
tarafından yayımlanması ya da satın alınması (sanat yapıtı, telif
hakkı, proje bedeli, CD, DVD, VCD kaydı vb.)
Adayın yapıtlarının ve icralarının yayımlarda yer alması (kitap,
ansiklopedi, dergi, belgesel, film)
Sanat, proje ve tasarım yarışma jürilerinde görev almış olmak
Çalıştay yürütücülüğü/moderatörlüğü

Uluslararası

50

Ulusal

40

Uluslararası

30

Ulusal

15

Uluslararası

10

Ulusal
Uluslararası

5
10

Ulusal

5

Uluslararası

5

Ulusal
2
Uluslararası
2
Çalıştaylarda katılımcı
Ulusal
1
i:Tasarımlar ve Uygulama Projeleri: Mimari proje, rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak
sağlıklaştırma projeleri, yapı uygulama projeleri, kentsel tasarım projesi. Planlar: İmar planı,
koruma amaçlı imar planı, uygulama imar planı, çevre düzeni planı, eylem planı hazırlama
(stratejik, mekânsal, yapısal vb.)
Tablo 2. Eğitim-Öğretim, İdari ve Diğer Bilimsel Faaliyetler

Faaliyet
Davetli
konuşmacı
olmak

Atıflar

Düzeyi

Puanı

Uzmanlık/çalışma alanı ile ilgili uluslararası bilimsel etkinliklerde

30

Uzmanlık/çalışma alanı ile ilgili ulusal bilimsel etkinliklerde

10

Uluslararası yayınevleri tarafından basılan bilimsel/ders kitabı
niteliğindeki eserlerde ya da söz konusu eserde yer alan bölümlerde
(bir eserden maksimum iki bölüm), adayın adı ile anılan formül,
şema, grafik, tablo ve resimlere yer verilmesi (kendi eserlerindekiler
hariç)
Uluslararası yayınevleri tarafından basılan bilimsel/ders kitabı
niteliğindeki eserlere ya da söz konusu eserde yer alan bölümlere (bir
eserden maksimum iki bölüm); SSCI, AHCI, SCI, SCI-E ve ESCI
tarafından indekslenen dergilerde yayınlanmış makalelerden (yazarı
ya da yazarlarından biri olarak yer aldığı makaleler hariç) yapılan
atıflar

5

8

12

Ödüller i
Bilim ya da
Sanat Kurulu
Üyelikleri ii

SSCI, AHCI, SCI, SCI-E ve ESCI kapsamında yer alan indekslerde
taranan dergilerde yayımlanmış makalelere, aynı indekslerde taranan
5
dergilerde yer alan makalelerden yapılan atıflar (yazarı ya da
yazarlarından biri olarak yer aldığı makaleler hariç)
SSCI, AHCI, SCI, SCI-E ve ESCI kapsamında yer alan indekslerde
taranan dergilerde yayımlanmış makalelere, ÜAK ve/veya
Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası alan
indeksi kapsamındaki dergilerde yer alan makalelerden ya da ÜAK
ve/veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen alan indeksi 3
kapsamındaki dergilerde yer alan makalelere, SSCI, AHCI, SCI,
SCI-E ve ESCI kapsamında yer alan indekslerde taranan dergilerde
yayımlanmış makalelerden yapılan atıflar (yazarı ya da yazarlarından
biri olarak yer aldığı makaleler hariç)
Diğer indekslere giren dergilerde yayımlanmış makalelere,
kitap/kitap bölümlerine ya da bir bildiri kitabında yer alan tam metin
bildirilere (yazarı ya da yazarlarından biri olarak yer aldığı çalışmalar
2
hariç) ÜAK ve/veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen
uluslararası alan indeksi kapsamındaki dergilerde yer alan
makalelerden yapılan atıflar
Yukarıdakiler dışında kalan atıflar
1
Uluslararası bilim ve araştırma ödülü
50
Ulusal bilim ve araştırma ödülü
25
Yurtdışı
20
Yurtiçi iii

Ulusal destek projeleri kapsamında yer alan başvuruların
değerlendirilmesinde panelist
Ulusal destek projeleri kapsamında yer alan başvuruların
TÜBİTAK
değerlendirilmesinde gözlemci panelist
Ulusal Destek
Ulusal destek projeleri kapsamında yer alan başvuruların
Proje Görevleri değerlendirilmesinde dış danışman
TÜBİTAK’a proje başvurusu yapmak
TÜBİTAK tarafından proje kabulü
Editörlük
Yardımcı editörlük
Bilimsel
Alan editörlüğü
Uluslararası
dergilerde
İndekslenen iv Yayın Kurulu/Bilim Kurulu/Komisyonu üyeliği
üstlenilen
Misafir editörlük
görevler (her bir
Hakemlik
dergi için)
Editörlük
Ulusal
Yardımcı editörlük

10
10
5
3
30
80
60
30
20
10
10
5
30
20
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Bilimsel
toplantılarda
üstlenilen
görevler vi (her
bir etkinlik için)

Eğitim öğretim
ve diğer resmî
faaliyetler (her
biri için)

Alan editörlüğü
Yayın Kurulu/Bilim Kurulu/Komisyonu üyeliği
Misafir editörlük
Hakemlik
Düzenleme kurulu başkanlığı
Düzenleme kurulu üyeliği
Uluslararası
Sekretarya/Raportör/Bilim/Sanat ya da danışma
kurulu üyeliği
Düzenleme komisyonu/kurulu başkanlığı
Düzenleme komisyonu/kurulu üyeliği
Ulusal
Sekretarya/Raportör/Bilim/Sanat ya da danışma
kurulu üyeliği
Danışmanı olarak sonuçlandırılmış Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta
Uzmanlık Tezi
Danışmanı olarak sonuçlandırılmış Tezli Yüksek Lisans Tezi
Yabancı dilde verilen lisansüstü dersleri (en çok 2 (iki) adet/yıl, Dil
bölümleri için bu madde uygulanmaz)
Yabancı dilde verilen lisans dersleri (en çok 2 (iki) adet/yıl, Dil
bölümleri için bu madde uygulanmaz)
Lisansüstü tez jüri üyelikleri
Lisansüstü dersleri (son beş eğitim-öğretim yılı) (ders başına)
Ön lisans/Lisans dersleri (son beş eğitim-öğretim yılı) (ders başına)
Üniversite-Sanayi iş birliği için resmî görevlendirme (her eğitimöğretim yılı için)
Rektörlük, Dekanlık ya da Müdürlük tarafından idari ve sosyal
aktiviteler için resmî görevlendirmeler (her eğitim-öğretim yılı için)
Bilirkişilik, kayyumluk ve eğiticilik (en çok 2 (iki) adet/yıl)
Kamu ya da özel sektörde danışman vb. olarak resmî bir görev (her
yıl için)
Alanı ile ilgili basında mülakat vermek (yazılı/görsel, en çok 5 (beş)
adet / eğitim-öğretim yılı)
Bilim Dalı Başkanlığı (En az 1 (bir) yıl görev yapmış olmak
kaydıyla en fazla 5 (beş) yıl olmak üzere her yıl için)
Ana Bilim Dalı Başkanlığı (En az 1 (bir) yıl görev yapmış olmak
kaydıyla en fazla 5 (beş) yıl olmak üzere her yıl için)
Bölüm Başkanlığı (En az 1 (bir) yıl görev yapmış olmak kaydıyla
en fazla 5 (beş) yıl olmak üzere her yıl için)
Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (En az 1 (bir) yıl
görev yapmış olmak kaydıyla en fazla 5 (beş) yıl olmak üzere her
yıl için)

10
5
5
3
30
15
5
15
10
3
20
10
3
2
5
3
2
5
2
2
3
2
5
5
10
15
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Enstitü Müdürlüğü (En az 1 (bir) yıl görev yapmış olmak kaydıyla
en fazla 5 (beş) yıl olmak üzere her yıl için)
Fakülte Dekanlığı (En az 1 (bir) yıl görev yapmış olmak kaydıyla
en fazla 5 (beş) yıl olmak üzere her yıl için)
Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (En az 1 (bir)
yıl görev yapmış olmak kaydıyla en fazla 5 (beş) yıl olmak üzere her
yıl için)
Dekan Yardımcılığı/Enstitü Müdür Yardımcılığı (En az 1 (bir) yıl
görev yapmış olmak kaydıyla en fazla 5 (beş) yıl olmak üzere her yıl
için)
Merkez Müdürlüğü (En az 1 (bir) yıl görev yapmış olmak kaydıyla
en fazla 5 (beş) yıl olmak üzere her yıl için)
Milli takımlarda görev almak (her bir eğitim-öğretim yılı için)
Spor
branşlarında
görev almak

Üniversite takımlarını ya da sporcularını müsabakalara hazırlamak ve
götürmek (takım ya da sporcu başına her bir eğitim-öğretim yılı için)
Sorumlu olunan üniversite takımı ya da sporcunun müsabakalarda
dereceye girmesi (takım ya da sporcu başına her bir eğitim-öğretim
yılı için)
Doktora/Sanatta yeterlik ya da Tıpta uzmanlık (her bir öğrenci)

20
30
10

15
5
20
10
10
10

Yüksek Lisans (her bir öğrenci)
5
Lisans ya da Ön lisans (öğrenci sayısına bakılmaksızın her bir eğitim2
Danışmanlık vii öğretim yılı için)
Öğrenci proje yarışmaları
1
Öğrenci Kulübü/Topluluğu (öğrenci sayısına bakılmaksızın her bir
1
eğitim-öğretim yılı için)
i: Yurtiçi ve yurtdışında bilimsel nitelikte faaliyette bulunan, hem kuruluş hem de organizasyon
yapısı YÖK, TÜBİTAK, TÜBA, Üniversite ve Bakanlıklar gibi kamu kurumları ile benzerlik
gösteren kuruluşlar tarafından verilen (çalışma/proje/yayın teşvik ödülü, teşekkür/başarı belgesi ya
da plaketi ve burs/onur/hizmet belgeleri hariç) bilim ve bilimsel araştırma ödülü.
ii: Sempozyum, kongre, konferans, seminer, çalıştay vb. hariç.
iii: TÜBİTAK, TÜBA, YÖK, Bakanlıklar, ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Kurulu, Kültür Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu, Yüksek Din Kurulu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Paralimpik
Komite, Spor Federasyonları vb. resmî, kültürel ve bilimsel kuruluşların bilimsel kurul üyelikleri.
iv: SSCI, SCI/SCI-E, AHCI, ESCI ya da ÜAK ve/veya Üniversitemiz Senatosu tarafından
gösterilen diğer alan indeksleri.
v: Hakemlik için “iv.” dipnota ilaveten uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde.
vi: Sempozyum, kongre, konferans, seminer, çalıştay, yarışma vb.
vii: Danışmanlıklar tamamlanmış olmalı ve bu kategoriden alınacak puanlar toplamda 50 puanı
aşamaz.
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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
15 ve
üzeri

Tablo 3. Tablo 1a ve 1b’deki
Yayınlarda Kullanılacak Katkı Oranları Hesabı i
Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Yüzdesi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11. 12.
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
35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
On dört isimli ile aynı şekilde

13. 14. isim
isim %
%

25
25

25

i: Çok yazarlı çalışmalarda sorumlu yazar (corresponding author) yazar sıralamasına
bakılmaksızın ilgili kategorideki en yüksek yüzde ile değerlendirilir.

EKLER:
EK 1: ALKÜ Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu.docx
EK 2: ALKÜ Uluslararası Alan İndeksleri

_________________________________________________________________________
Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 27.10.2021 tarihli toplantısında görüşülerek kabul
edildi.
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