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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA 
YÖNERGESİ 

 

AMAÇ 

Madde  1-  Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) öğretim üyeliğine 

yükseltilmek ve atanmak için başvuracak adaylarda aranacak asgari ilke ve kriterleri 

belirlemek, değerlendirme raporu hazırlayacak öğretim üyelerine, atamaya yetkili amir ve 

kurullara kolaylık, değerlendirmelerde eşgüdüm ve birliktelik sağlayabilmek, ayrıca 

adayların kendi durumlarını değerlendirmelerine imkân vermektir.  

KAPSAM 

Madde 2- Bu Yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde doktor öğretim üyeliği, doçentlik 

ve profesörlüğe yükseltilme ve atanmada uygulanacak esasları düzenler. 

DAYANAK 

Madde 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 22, 23, 24, 26 ve 65. 

maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 12/06/2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

DEĞERLENDİRME  

Madde 4- Adayın özgeçmiş, çalışma ve eserlerini içeren dosyaları, ilgili yönerge ve ekleri ile 

birlikte incelenmek üzere, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) çerçeve yönetmeliğine göre 

oluşturulan jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyeleri, adayın dosyasını inceleyerek raporunu 

hazırlar. Jüri üyeleri raporlarında, adayın bilimsel çalışmalarını, çalıştığı bilim alanına 

katkısını, araştırma ve yayınlarındaki sürekliliğini, yayınlarına başka yazarlar tarafından 

yapılan atıfları, yurt içi ve yurt dışı hareketliliğini, yürüttüğü veya katıldığı bilimsel araştırma 

ve uygulama projelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve diğer hizmetlerini dikkate alarak 

görüş ve kanaatlerini ortaya koyar. Raporun sonuç bölümünde, adayın başvurduğu kadroya 

atanmasının uygun olup olmadığını gerekçeleri ile belirtir. Jüri üyeleri, kadroya başvuran 

aday sayısının birden fazla olması durumunda, her bir aday ile ilgili olumlu ve olumsuz 

değerlendirmelerin gerekçelerini açıkça ortaya koyarak kadroya atanmaya yeterli görülen 

adaylar için tercih sırası belirtir. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ATANMASI 

Madde 5- Doktor öğretim üyeliğine ilk atanmada aşağıdaki kriterlerin sağlanması gerekir: 

a) Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta 

ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine 

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış 

olmak. 
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b) YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 65 (Yabancı dille ilgili bölümler için 80) veya eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri 

bir puan almış olmak. 

c) Yüksek lisans ve doktora /uzmanlık/yeterlik çalışmalarının her ikisini Karadeniz Teknik 

Üniversitesi’nde tamamlayan adayların, lisansüstü eğitimi sırasında veya 

doktora/uzmanlık/yeterlik sonrasında en az üç ay yurt dışında veya en az altı ay yurt içinde 

bir başka üniversite ya da kurumda (1) alanıyla ilgili akademik/mesleki faaliyet (2) nedeniyle 

tam zamanlı olarak bulunmuş olmak. Bu şartı sağlayamayanlar, Madde 5/d veya 5/e’de 

belirtilen yayın şartlarına ilave olarak, bu maddelerde ifade edilen uluslararası indekslerde 

taranan dergilerde ilave bir makaleye (birinci veya ikinci yazar olarak) sahip olmak 

zorundadırlar. 

 

d) Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Fen, Mühendislik, Deniz Bilimleri, Teknoloji, 

Orman ve Mimarlık Fakültesi ile  Yüksekokulların fen ve sağlıkla ilgili bölümlerinde doktor 

öğretim üyesi kadrosuna atanabilmek için SCI, SSCI, AHCI, SCI-expanded ve ESCI 

indekslerinde taranan (3)   bir dergide birinci veya ikinci sıradaki yazar olmak kaydı ile en az 

2 adet makale türünde yayın ( 4) yapmış olmak.  

 

e) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Yüksekokulların sosyal 

bölümlerin de doktor öğretim üyesi kadrosuna atanabilmek için SSCI, AHCI, SCI-expanded, 

ESCI, doçentlik temel alanı ile ilgili tanımlanmış uluslararası alan indekslerinde (3,5)  taranan 

bir dergide birinci veya ikinci sıradaki yazar olmak kaydı ile en az 1 adet makale ( 4) ile aynı 

yazar sıralamasını sağlamak ve hakemli olmak şartı ile Tablo 1’de “YAYINLAR” faaliyeti 

kapsamında en az iki adet yayın olmak üzere toplam üç adet yayın yapmış olmak.  

 

f) TÜBİTAK (6) veya Ar-Ge kapsamındaki TÜBA, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansı ve KOSGEB gibi 

kurumlarca (Yükseköğretim kurumları hariç) desteklenmiş en az 1 projede yürütücü veya 

en az 2 projede araştırmacı olmak veya aynı kurumlara proje yürütücüsü olarak en az 1 

proje başvurusu yapmış ve değerlendirmeye alınmış olmak. Bu şartı sağlayamayanlar 

Madde 5/d veya 5/e’deki asgari kriterlerden alınan puanlar hariç Tablo 1’den 20 puan 

almak zorundadırlar (7). 

 

 

DOÇENTLİK ATANMASI 

Madde 6- Doçentlik kadrosuna atanmada aşağıdaki kriterlerin sağlanması gerekir:  

a) 2547 sayılı Kanun’un 24/d maddesinde belirtilen Üniversitelerarası Kurul tarafından 

oluşturulan bir jüri tarafından yapılan sözlü sınavda başarılı olmak.  

 

b)Doçentlik unvanını, atanacağı ilgili temel alanda almış olmak (8).  
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c) YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 65 (Yabancı dille ilgili bölümler için 80) veya eşdeğerliği 

YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak. 

 

d) Birinci yazar olarak SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp, ESCI indekslerindeki veya doçentlik temel 

alanı ile ilgili tanımlanmış uluslararası alan indekslerindeki (3,5) dergilerde yayımlanan veya 

danışmanlığını yaptığı lisansüstü tezlerinden (9)  ya da yürütücülüğünü yaptığı projelerden 

üretilmiş ve lisansüstü öğrenci(leri) ile birlikte yazılmış SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp, ESCI 

indekslerindeki veya doçentlik temel alanı ile ilgili tanımlanmış uluslararası alan 

indekslerindeki (3,5)  dergilerde yayımlanan tam araştırma makalesi (4) türünde en az bir 

adet başlıca esere sahip olmak. 

e) Yüksek lisans ve doktora/uzmanlık/yeterlik çalışmalarının her ikisini Karadeniz Teknik 

Üniversitesi’nde tamamlayan adayların, lisansüstü eğitimi sırasında veya doktora 

sonrasında en az üç ay yurt dışında veya en az altı ay yurt içinde (2) bir başka üniversite ya 

da kurumda (1) alanıyla ilgili herhangi bir akademik/mesleki faaliyet nedeniyle tam zamanlı 

olarak bulunmaları gerekir. Bu şartı sağlayamayanlar, Madde 6/g’de belirtilen proje şartına 

(Madde 6/g’deki şart, proje olarak sağlandığında bu geçerlidir) ilave olarak TÜBİTAK (6) veya 

Ar-Ge kapsamındaki TÜBA, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansı ve KOSGEB destekli en az bir 

projede  yürütücü olarak görev almış olmak zorundadırlar.  

 

f) Üniversitelerde en az 2 yıl süreyle akademisyen olarak çalışmak veya doçent kadrosuna 

atanma sırasında en az 2 adet yüksek lisans veya en az 1 adet doktora (tıpta, diş 

hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık tezi veya Üniversitelerarası 

Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde 

sanatta yeterlik) tezi yönetmiş veya yönetiyor olmak (10). Bu kriter yurtdışında 6 ay veya 

daha uzun süre ile yurt içinde bir başka üniversite ya da kurumda  12 ay veya daha uzun 

süre alanıyla ilgili herhangi bir akademik faaliyet nedeniyle bulunmuş olanlarda aranmaz. 

 

g) TÜBİTAK (6) veya Ar-Ge kapsamındaki TÜBA, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansı ve KOSGEB gibi 

KTÜ dışı kurumlarca (Yükseköğretim kurumları hariç) desteklenmiş en az 1 projede 

yürütücü veya en az 2 projede araştırmacı olmak (doktor öğretim üyeliği başvurusu 

sırasında değerlendirilen bir proje, doçentlik başvurusunda dikkate alınmaz). Bu şartı 

sağlayamayanlar, Madde 6/h’de Tablo 1’den istenen asgari puan şartını, %20 fazlasıyla 

sağlaması gerekir. 

h) Tablo 2’den en fazla 50 puan olmak üzere Tablo 1 ve Tablo 2’den toplamda 225 puan 

almış olmak (11, 12). Belirlenen bu toplam puanın en az % 50’sinin doktora derecesi alındıktan 

sonrası yapılan çalışmalardan elde edilmelidir. 

PROFESÖRLÜK ATANMASI 

Madde 7- Profesör adaylarının profesör kadrosuna atanabilmeleri için aşağıdaki şartları 

sağlamaları gerekir:  
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a) 2547 sayılı Kanun’un 24/d maddesinde belirtilen Üniversitelerarası Kurul tarafından 

oluşturulan bir jüri tarafından yapılan sözlü sınavda başarılı olmak,  

 

b) Doçentlik başvurusu yapıldıktan sonra (13), Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen 

doçentlik asgari kriterlerini (14) yeniden (ikinci defa) sağlamış olmak (9).  

 

c) Doçentlik başvurusu yapıldıktan sonra (13), profesörlüğe atanabilmek için gerekli olan 

yasal sürenin en az 3 yılını üniversitelerde veya alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma 

kuruluşunda (15) fiilen çalışarak geçirmiş olmak. 

 

d) Doçentlik başvurusu yapıldıktan sonra (13), birinci yazar olarak SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp, 

ESCI indekslerindeki veya doçentlik temel alanı ile ilgili tanımlanmış uluslararası alan 

indekslerindeki (3,5)  dergilerde yayımlanan veya danışmanlığını yaptığı lisansüstü 

tezlerinden (9) ya da yürütücülüğünü yaptığı projelerden üretilmiş ve lisansüstü 

öğrenci(leri) ile birlikte yazılmış SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp, ESCI indekslerindeki veya doçentlik 

temel alanı ile ilgili tanımlanmış uluslararası alan indekslerindeki (3,5)  dergilerde yayımlanan 

tam araştırma makalesi (4) türünde bir adet başlıca esere sahip olmak.   

 

e)Yüksek lisans ve doktora/uzmanlık/yeterlik çalışmalarının her ikisini Karadeniz Teknik 

Üniversitesi’nde tamamlayan adayların, lisansüstü eğitimi sırasında veya doktora sonrası en 

az üç ay yurt dışında veya en az altı ay yurt içinde (2) bir başka üniversite ya da kurumda (1) 

alanıyla ilgili herhangi bir akademik/mesleki faaliyet nedeniyle tam zamanlı olarak 

bulunmaları gerekir. Başka üniversite ya da kurumda bulunma şartını sağlayamayanlar, 

doçentlik ünvanını aldıktan sonra Madde 7/g’de belirtilen proje şartına (Madde 7/g’deki 

şart, proje olarak sağlandığında bu geçerlidir) ilave olarak TÜBİTAK (6) veya Ar-Ge 

kapsamındaki TÜBA, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansı ve KOSGEB gibi kurumlarca 

(Yükseköğretim kurumları hariç) desteklenmiş en az bir projede yürütücü olarak görev almış 

olmak zorundadırlar.  

  

f) En az 3 adet yüksek lisans veya en az 1 adet doktora (tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta 

ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine 

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde sanatta yeterlik) tezi 

yönetmiş veya yönetiyor olmak (10). Zorunlu nedenlerle bu şartı sağlayamayanların, Madde 

7/h’de Tablo 1’den istenen asgari puan şartını, %15 fazlasıyla sağlaması gerekir. Atanacağı 

alanda en az üç yıl önce doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner 

hekimlikte uzmanlık veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim 

Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik ya da yüksek lisans programı 

olmayan bölüm veya anabilim dallarında bu kriter aranmaz.  

 

g) Doçentlik başvurusu yapıldıktan sonra (13), TÜBİTAK (6) veya Ar-Ge kapsamındaki TÜBA, 

Bakanlıklar, Kalkınma Ajansı ve KOSGEB gibi kurumlarca (Yükseköğretim kurumları hariç) 
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desteklenmiş en az 1 projede yürütücü veya en az  2 projede araştırmacı olmak veya aynı 

kurumlara  proje yürütücü olarak en az 2 adet proje başvurusunda bulunmak ve başvurusu 

değerlendirmeye alınmış olmak. Bu şartı sağlayamayanlar, Madde 7/ h’de atanma için 

istenen puan şartına ilave olarak asgari toplam puanın en az % 20 fazlasını özgün/derleme 

makalelerden (SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp indekslerinde olmak kaydıyla) sağlaması gerekir. 

 

h) Doçentlik başvurusu yapıldıktan sonra (13), Tablo 2’den en fazla 50 puan olmak üzere 

Tablo 1 ve Tablo 2’den toplamda 275 puan almış olmak (11,12). 

 

YUKARIDAKİ KRİTERLERDEN MUAF OLUNACAK DURUMLAR 

Madde 8- Öğretim üyesi atamalarında,  

a) Web of Science (WOS) H indeksi: en az 5 olanlarda doktor öğretim üyesi kadrosu için 5/a 

ile b dışındaki kriterler aranmaz. WOS H indeksi doçentlik için en az 10 ve profesörlük için 

ise en az 15 olanlarda atanmak için 2547 sayılı Kanun’un 24. ve 26. Madde hükümleri 

haricinde bu yönergenin 6. ve 7. maddesinde belirtilen kriterler aranmaz. 

b) Doktor öğretim üyeliği kadrosuna ilk kez atanacaklar için, uluslararası akredite bir 

kuruluşun (QS, ARWU vb.) yaptığı sıralamada ilk 500 üniversite arasına giren yurt dışındaki 

bir üniversitede doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte 

uzmanlık veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit 

edilen belli sanat dallarının birinden yeterlik almış ve denkliği onaylanmış olanlarda Madde 

5/f kriteri aranmaz. 

 

KRİTERLER VE YAYINLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Madde 9- 
 

a) Atamalarda istenen yurtiçi/yurtdışı deneyiminin, akademik çalışmaların herhangi bir 

döneminde ve bir kez sağlanmış olması yeterlidir (2).  

 

b) Yayınlar(makaleler) için DOI numarası olması yeterlidir. 

 

c) Tablo 1’deki yayınların puan hesaplamaları, Tablo 3’te verilen esaslara göre yapılır. 

Puan hesabına alınacak her bir çalışma, belgelenmiş olmalıdır. 

 

d) KTÜ Rektörlüğü tarafından verilen öğretim üyesi kadro ilanlarında “İlgili kadrolara 

başvuran adayların “Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönergesi” kriterlerini sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca 

seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve sonuç 

kısmı “aday ilgili kriterleri sağlamıştır” şeklinde yazılarak hazırlanan rapor adayın kadro 

başvuru dosyası ile birlikte jüri üyelerine gönderilir.  

 

YÜRÜRLÜK  
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Madde 10- Bu Yönerge Yüksek Öğretim Kurulu onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve 

mevcut yönerge yürürlükten kaldırılır.  

 

Madde 11- Bu Yönergeyi KTÜ Rektörü yürütür. 

 
 

Tablo 1. Bilimsel Faaliyet Tablosu  
(Tabloyu doldurmadan tablo alt yazısı olarak yer alan “Tablo ile ilgili diğer açıklamalar” kısmını mutlaka okuyunuz) 
 

FAALİYET 
TÜRÜ 

ALT 
FAALİYET 

DETAYI PUAN 
 

PROJELER 
(Bu faaliyet 
türünden en 
fazla 200 puan 
alınabilir) 

(Araştırmacı için 
puanların 1/3’ü, 
danışman için 
1/5’i alınır) 

 

Uluslararası 
destekli 
proje 
 

Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa 
Konseyi tarafından desteklenmiş Ar-Ge 
niteliğindeki projeler  (Ar-Ge olmayan 
projelerde bu puanın 3/5’i alınır). 

50 

 

Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve 
kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge 
niteliğindeki projeler (Ar-Ge olmayan 
projelerde bu puanın 3/5’i alınır. 

35 

 

Ulusal destekli 
proje 
 

TÜBİTAK (1000,1001, 1004, 1005, 1007, 
1505, 1512, 3001, 3501, COST, ERA-NET 
ve diğer Avrupa Birliği (AB) programları ile 
Uluslararası İkili İşbirliği Araştırma projeleri) 
ve Ar-Ge kapsamındaki TÜBA destekli 
projelerde tam puan, diğer projelerde 
(TÜBİTAK 1002, 3001 ve eşdeğer) ise 
puanın 1/4’ü alınır. 

(Ar-Ge niteliğinde olmayan TÜBİTAK 
projelerinde bu puanın 1/2’si alınır. 
TÜBİTAK 2237 gibi öğrenci projelerinde de 
puanın 1/2’si alınır ve danışman puanı bu 
puanın 1/5’i olarak hesaplanır) 

30 

 

Proje Bazlı Mevlana ve Erasmus Plus 
Hareketleri 

15 

Kalkınma Bakanlığı destekli Ar-Ge 
niteliğindeki projeler (Ar-Ge olmayan 
projelerde bu puanın 2/5’i alınır) 

25 

 

Sanayi Tezleri Programı (SAN- TEZ) projesi 25 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim 
kurumları hariç) tarafından desteklenmiş Ar-
Ge niteliğindeki projeler (Ar-Ge olmayan 
projelerde bu puanın 2/5’i alınır) 

15 

 

Yükseköğretim kurumları tarafından 
desteklenmiş Ar-Ge niteliğindeki projeler 
(Ar-Ge olmayan projelerde bu puanın 2/5’i 
alınır) 

15 

 

Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün 
tasarım projeleri)  

8 

ARAŞTIRMA 
(Bu faaliyet 
türünden en 
fazla 150 puan 
alınabilir) 

Araştırma (16) Yurtdışı  (görevlendirmenin en az 3 ay olması 

zorunludur) 

3 /ay 

Yurtiçi (görevlendirmenin en az 3 ay olması 

zorunludur) 

2 /ay 
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YAYINLAR 
(Bu faaliyet 
türünden en 
fazla 200 puan 
alınabilir) 

 
Yazarların 
yayınlara katkı 
oranlarının 
hesaplanmasında; 
Tablo 3 kullanılır. 

Bilimsel (Tez 
hariç) kitap 

Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel 
veya mesleki kitap (17) 

30 

Alanında ulusal yayımlanan bilimsel veya 
mesleki kitap  (18) 

18 

Ders kitabı Alanında uluslararası yayımlanan ders 
kitabı 

21 

Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı  12 

Kitap bölümü Alanında uluslararası yayımlanan kitap 
bölümü  

12 

Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü  8 

Kitap tercümesi Alanında yayımlanmış tam kitap çevirisi 
(Kitap bölümü tercümelerinde puanın 1/3’ü 
alınır, ders kitabı çevirileri de bu kapsamda 
değerlendirilir) 

9 

Ansiklopedi 
konu/madde 
yazarı 

Alanında uluslararası yayımlanan 
ansiklopedi konusu/maddesi (en fazla 4 
madde) 

3 

Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi 
konusu/maddesi (en fazla 4 madde) 

2 

Araştırma/derleme 
makalesi 
 
(Teknik not, kısa 
makale, yorum, 
vaka takdimi, 
vaka serisi, 
editöre 
mektup, özet, 
kitap kritiği, 
araştırma notu 
hariç) 

SCI, SSCI,  AHCI  indekslerindeki 
dergilerde yayımlanan tam makale 

25 

SCI-Exp indeksindeki dergilerde 
yayımlanan tam makale  

18 

ESCI indeksindeki veya doçentlik alan 
indekslerindeki (3,5) dergilerde yayımlanan 
tam makale 

12 

Diğer uluslararası alan indekslerdeki (3) 
dergilerde yayınlanan hakemli tam makale 

10 

Diğer hakemli ulusal veya uluslararası 
dergilerde yayımlanan tam makale 

8 

Diğer (Teknik not, 
kısa makale, 
yorum, vaka 
takdimi, vaka 
serisi, editöre 
mektup, özet, 
kitap kritiği, 
araştırma notu) 

SCI, SSCI,  AHCI  indekslerindeki 
dergilerde yayımlanan makale 

10 

SCI-Exp indeksindeki dergilerde 
yayımlanan makale 

7 

ESCI indeksindeki veya doçentlik alan 
indekslerindeki (3,5) dergilerde yayımlanan 
makale 

4 

Diğer uluslararası alan indekslerdeki (3) 
dergilerde yayınlanan hakemli makale 

3 

Diğer hakemli ulusal veya uluslararası 
dergilerde yayımlanan makale 

2 

Uluslararası 
boyutta 
performansa 
dayalı 
yayımlanmış ses 
ve/veya görüntü 
kaydı bulunmak 

Özgün kişisel kayıt 12 

Karma kayıt 6 

Ulusal boyutta 
performansa 
dayalı 
yayımlanmış ses 
ve/veya görüntü 
kaydı bulunmak 

Özgün kişisel kayıt 6 

Karma kayıt 2 

 
Tebliğler 

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda 
davetli olarak sunulan tebliğ 

8 
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(özeti yayınlanmayan 
tebliğlerde puanın 
%50’si alınır) 

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda 
sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak 
yayımlanan tebliğ 

6 

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda 
sözlü olarak sunulan ve özeti yayımlanan 
tebliğ 

4 

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda 
poster olarak sunulan ve özeti yayımlanan 
tebliğ 

2 

 

Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli 
olarak sunulan tebliğ 

4 

Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü 
olarak sunulan ve tam metin olarak 
yayımlanan tebliğ 

3 

Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü 
olarak sunulan ve özeti yayımlanan tebliğ 

2 

Ulusal kongre ve sempozyumlarda poster 
olarak sunulan ve özeti yayımlanan tebliğ 

1 

TASARIM (19)  

(Bu faaliyet 
türünden en 
fazla 150 puan 
alınabilir) 

(Puanların 
müellif için 
tamamı, 
danışman ve 
koordinatör için   
3/4’ü, ekip için 

½’si  ekip 

yardımcısı için 
1/3’ü alınır) 
 

 

Sanatsal tasarım 
(Bina, çevre, eser, 
yayın, mekan, 
obje) 
 
Edüt ve avan 
projeler ile 
konsept tasarım 
puanın ½’sini alır 
 

Kamu kurumlan ile özel hukuk tüzel kişileri 
bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 
(Büyüklüğü 10.000 - 20.000 m2 arasında 
olanlar puanın %50 fazlasını, 20.000 
m2’den fazla olanlar ise puanın %100 
fazlasını alır)  

10 

Bilimsel yayınla tescillenmiş 5 

Bilimsel tasarım Bilimsel yayınla tescillenmiş 7 

Kamu kurumlan ile özel hukuk tüzel kişileri 
bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 

5 

Faydalı obje TSE/TPE tarafından tescillenmiş 10 

SERGİ (20) 

 
(Bu faaliyet 
türünden en 
fazla 150 puan 
alınabilir)  
 
(Bu faaliyet 
türündeki karma 
etkinlikler kişi 
sayısına 
bakılmaksızın 
tam puanla 
değerlendirilir) 

Özgün kişisel 
etkinlik 

Uluslararası 20 

Ulusal 10 

Karma etkinlikler Davetli/yarışmalı uluslararası 5 

Davetli/yarışmalı ulusal 3 

PATENT  
 
(Bu faaliyet 
türünden en 
fazla 150 puan 
alınabilir)  

 

Alanında 
uluslararası 
tescillenmiş 
patent/faydalı 
model/ tasarım 

(Faydalı model ve tasarımlarda puanın 

1/2’si alınır) 

30 

Alanında ulusal 
tescillenmiş 
patent/ faydalı 
model/ tasarım 

(Faydalı model ve tasarımlarda puanın 

1/2’si alınır) 

18 
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ATIF (21) 
(Bu faaliyet 
türünden en 
fazla 150 puan 
alınabilir)  

Öğretim 
elemanının yazar 
olarak yer aldığı 
yayınlarda 
öğretim 
elemanının 
eserlerine 
yapılan atıflar 
dikkate alınmaz. 

Atıf puanları 
yazar sayısına 
bölünmez. 

Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası 
kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki 
farklı eserlerine yapılan her bir atıf 

2,4 

Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, 
öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı 
eserlerine yapılan her bir atıf 

0,6 

SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim 
elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim 
elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine 
yapılan her bir atıf 

1,5 

SCI-Exp tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar 
olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine 
yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 

1,3 

ESCI indeksindeki veya doçentlik alan indekslerindeki (3,5) 
dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı 
makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki 
farklı eserlerine yapılan her bir atıf 

1 

Diğer uluslararası alan indekslerdeki (3) dergilerde, öğretim 
elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim 
elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine 
yapılan her bir atıf 

0,8 

Hakemli ulusal veya uluslararası dergilerdeki, öğretim elemanının 
yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının 
eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıf 

0,6 

Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin 
seslendirilmesi 

3 

ÖDÜL  
(Bu faaliyet 
türünden en 
fazla 150 puan 
alınabilir)  

 
(Çalışma/proje/ 
yayın teşvik 
/teşekkür-  
başarı belgesi 
ve plaketi /burs 
/onur belgesi 
/hizmet belgesi 
hariç) 

TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü 
30 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü 
25 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü 
13 

Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival 
gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül 
(adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) 

10 

Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi 
etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül 
(adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) 

8 

Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül 
3 

 
 
EDİTÖRLÜK 
VE 
HAKEMLİK 
 
(Bu faaliyet 
türünden en 
fazla 75 puan 
alınabilir)  

 

Dergi 
editörlüğü 
(Yardımcı 
editör/editör
ler ile 
makale veya 
konu editörü 
puanın 
%50’sini 
alır) 
Dergi editör 
ve 
yardımcıları 
dergi sayısı 
başına, 
makale veya 
konu 
editörleri 
makale 
başına puan 
alırlar 

SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük  13 

SCI-Exp kapsamındaki dergilerde editörlük  10 

ESCI kapsamındaki veya doçentlik alan 
indekslerindeki (3,5) dergilerde editörlük  
 

7 

Diğer uluslararası alan indekslerdeki (3) dergilerde 
editörlük  
 

4 

Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde 
editörlük 

2 

Hakemlik SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik  5 

SCI-Exp  kapsamındaki dergilerde hakemlik  3 
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ESCI kapsamındaki veya doçentlik alan 
indekslerindeki (3,5) dergilerde editörlük  

2 

Diğer uluslararası alan indekslerdeki (3) dergilerde 
editörlük  

1,5 

Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde 
editörlük 

1 

 

 

Kitapta 
editörlük 
(Yardımcı 
editör/editör
ler puanın 
%50’sini 
alır) 

Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü 18 

Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü  9 

 
Tablo 1 ile ilgili açıklamalar: 
 
1. Ödülün değerlendirilmesinde ödülün alındığı, projelerin ve araştırmaların değerlendirilmesinde projelerin ve araştırmaların 
sonuçlandığı, tasarımların değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı, patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil 
edildiği ve sergilerin değerlendirilmesinde ise serginin açıldığı tarih esas alınır. 
2. Hakemli dergilerde editörlük değerlendirmesinde, her sayı için ayrı bir puanlama yapılır. Yayımı veya basımı geciken ya da 
belgelenmesi yapılamayan sayılar puanlamaya dahil edilmez. 
3. Uluslararası tebliğlerin puanlanabilmesi için yurtiçinde veya yurtdışında yapılmış olmasına bakılmaksızın 
toplantı/sempozyum/kongre bilim kurulunda en az beş yabancı uyruklu ve yurtdışından akademisyenin bulunması gerekir. 
4. Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası olduğunun bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı 
kurullarınca onaylanmış olması gerekir. 
5. Akademik sınıflamalarda ve faaliyetlerde yer almasa dahi öğretim elemanlarının diğer çalışmalarına yapılan atıflar 
puanlamaya dahil edilir. 
6. Aynı yıl içinde yürütülen bir projede projenin konusuyla alakalı uluslararası tebliğ sunulabilir. Sunulan tebliğ, makale ya da 
kitaba dönüştürülebilir ve bu faaliyetten atıf ve ödüller alınabilir. Bu gibi durumlar ayrı ayrı veya farklı akademik faaliyet 
alanında tekrar puanlanabilir. 
7. Aynı faaliyetten dolayı birden fazla ödül alınabilir. Bu durumda her bir ödül puanlamaya ayrı ayrı dahil edilir. 
8. Tekrar baskısı yapılmış kitap veya kitap bölümleri, aynı yıl içerisinde tekrar eden sergi, konser ve gösterilerin 
puanlanmasında, mevcut değerlendirme yılındaki faaliyet puanının %50'si uygulanır. 
9. Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir araştırmacı için ayrı puanlama yapılır. Aynı esere 
bir kitabın veya makalenin farklı bölümlerinde/kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak, bölüm 
yazarları farklı olan kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi yapılır. 

 

Tablo 2. Diğer Bilimsel Faaliyetler Tablosu 

FAALİYET 
DETAYI PUAN 

 

ÜYELİK VE BİLİMSEL 
ETKİNLİK 
ORGANİZASYONU, 
SERGİLER 
 
 
 
 

Uluslararası yayın veya değerlendirme kurulu ya da ödül 
jürisi üyeliği 

21 

Ulusal yayın veya değerlendirme kurulu ya da ödül jürisi 
üyeliği 

15 

Uluslararası üniversite onayıyla yapılan uluslararası 
sergi küratörlüğü ve sergiye ilişkin yayınların yazarlığı 

27 

Ulusal üniversite onayıyla yapılan uluslararası sergi 
küratörlüğü ve sergiye ilişkin yayınların yazarlığı 

12 

Uluslararası 
sempozyum/kongre/konferans/çalıştay/kurultay/festival  
başkanlığı / eş başkanlığı 

30 

Uluslararası sempozyum kongre/konferans/çalıştay 
kurultay/festival  bilim/düzenleme kurulu üyeliği 

12 

Ulusal sempozyum kongre/konferans/çalıştay 
kurultay/festival  başkanlığı / eşbaşkanlığı 

15 

Ulusal sempozyum kongre/konferans/çalıştay 
kurultay/festival  bilim/düzenleme kurulu üyeliği 

3 

Akademik alanı ile ilgili Bakanlık, YÖK, TÜBİTAK vb 
kamu kurumları ile meslek kuruluşları tarafından verilen 
komisyon ve kurul üyelikleri 

15 

Laboratuvar, merkez ünite, atölye kurma ve geliştirme 27 

Teknokent ve benzer kurumlar bünyesinde şirket kurma 26 
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(şirket ortakları puanın %25’sini alır) 

Uluslararası sanat ve tasarım yarışmalarında jüri üyeliği 21 

Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürisi üyeliği 15 

Haber ajansı, radyo, TV, TV haber, internet haber, 
sinema / film atölyesi, reklam atölyesi ve halkla ilişkiler 
atölyesi koordinatörlüğü 

25 

Yapımcı, yönetmen, senarist, yazılım ve tasarım 
gerçekleştirme, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni ve 
bilimsel danışman olarak görev almak  

27 

Alanıyla ilgili radyo / televizyon söyleşisi (lokal radyo / 
televizyon söyleşilerinde puanın yarısı)  

9 

 
Meslek odalarının düzenlediği toplantılarda davetli 
konuşmacı 

7 

      Panel veya çalıştaylarda konuşmacı 10 

EĞİTİM 
ETKİNLİKLERİ VE 
DİĞER BİLİMSEL 
ETKİNLİKLER 
 
 

Tamamlanmış doktora tezi/ uzmanlık/ sanatta yeterlik 
tez danışmanlığı  

24 

Tamamlanmış yüksek lisans tezi danışmanlığı  12 

Bakanlar Kurulu kararlı kazı başkanlığı (her bir yıl için) 15 

Bakanlık izinli kazı ve yüzey araştırması çalışmalarına 
fiilen katılma (her bir yıl için) 

9 

Bakanlık görev davetli rapor ve bilirkişilik 15 

Bakanlık izinli yüzey araştırması başkanlığı (her bir yıl 
için) 

9 

Lisansüstü tez jüri üyelikleri 3 

Rektörlük, Dekanlık veya Müdürlük tarafından idari 
(soruşturma dahil) ve sosyal aktiviteler için resmi 
görevlendirmeler  

3 

Rektör tarafından görevlendirilen koordinatörler (BAP 
koordinatörü, Dış İlişkiler koordinatörü vb.) (her yıl için) 
Yardımcılar puanın yarısını alır. 

10 

Kamu veya özel sektörde danışman olarak resmi bir 
görev ile etik kurul üyeliği (her bir yıl için) 

3 

EĞİTİM - UYGULAMA 
PROJELERİ  
 (Üyelikler için oranların 
yarısı alınır) 
 

 
 

Üniversiteye yapılan  projeler (rektörlük onaylı müze ve 
arşiv çalışmaları vb.) 

15 

Ulusal (önlisans, orta öğretim müfredat geliştirme vb.) ve 
uluslararası (Örnek, ERASMUS MUNDUS,LdV vb.) 
eğitim projeleri 

18 

 

        Tablo 3. Ortak Çalışmalar İçin Puan Dağılımı  

İsim Sırası Ortak Çalışmadaki Yazar Sayısı (22) 

1 2 3 4 5 N > 
5 

1.İsim 100 95 90 85 80 75 

2.İsim  85 80 75 70 65 

3.İsim   75 70 65 60 

4.İsim    60 55 50 

5.İsim     50 45 

6, 7. ve 8. İsim      35 

9. ve daha sonraki 

İsimler 

     25 

 
 
 

Dipnotlar: 



  

KTÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi                      Sayfa 12/ 13 
 

(1) Üniversitemiz akademik kadrolarında çalışanlar için görevlendirme talebi fakülte yönetim kurulu (FYK) 

kararıyla kabul edilen ve üniversite yönetim kurulu kararı ile onaylanan üniversite ve kurumlar. Lisansüstü 

eğitimini KTÜ’de yapmış, ancak üniversitemiz akademik kadrosunda çalışmamış olanlar bu şartları sağlayıp 

sağlamadığını belgelendirir ve bu belgeler ön komisyon tarafından değerlendirilir.  

(2) Akademik/mesleki faaliyetlerle belirtilen süreyi farklı zamanlarda tamamlamak mümkündür. Ancak 
kongre, sempozyum gibi faaliyetlerle ilgili süreler bu kapsamda değerlendirilmez. Yurt içi/yurt dışında 
bulunmak (akademik ve mesleki faaliyetler) koşulunun alternatifi sadece bir akademik üst kadroya ( Dr. Öğr 
Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları) atanmak için kullanılabilir. 
(3) Makalenin yayımlandığı tarihte belirtilen indekslerde olduğu belgelenmelidir. 

(4) Derleme, teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, vaka serisi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, 

araştırma notu tam araştırma makalesi kapsamında değerlendirilmez. 

(5) Başvuru sırasında yürürlükteki doçentlik yönetmeliğine göre doçentlik temel alanı ile ilgili tanımlanmış 
uluslararası indeksler. 
(6) TÜBİTAK ulusal ve uluslararası destek programları kodlu projeler. Örneğin TÜBİTAK 1000,1001,1002, 1003, 

1004, 1005, 1007, 1505, 1512, 3001, 3501, COST, ERA-NET ve diğer Avrupa Birliği (AB) programları ile 

Uluslararası İkili İşbirliği Araştırma projeleri. Bu projeler dışında yeni açılacak olan destek programlarının bu 

kapsama uygunluğu senato tarafından değerlendirilir. 

(7) Lisansüstü eğitimi sırasında ve doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik sonrasında yapılan faaliyetlerin hepsi bu 
kapsamda değerlendirilir. 
(8)   Ancak, farklı disiplinlerin akademik faaliyet gösterdiği birimlerde, yönetim kurullarının önerisi ve ÜYK 
kararı ile bu birimlerle ilişkili doçentlik alanları da kabul edilebilir.       
(9) Şayet başvurulan doçentlik alanında lisansüstü tezlerden yayın yapma zorunluluğu varsa lisansüstü 

tezlerden yayın yapma şartı aranmaz. Ancak bu yayınlardan alınması gereken puanlar, diğer yayınlardan 

sağlanmalıdır. 

(10) Lisansüstü öğrencinin tez konusu danışman tarafından verilmeli (hukuki danışman değişiklikleri hariç) ve 
ilgili öğretim üyesi en az 12 aydan beri bu öğrencinin danışmanlığını yürütüyor olmalıdır. 
(11) Bu toplam puanın en az % 60’ı Tablo 1’deki proje (Kurum dışı), makale, patent ve atıflardan elde edilmiş 

olmalıdır.  
(12) Bu puandaki düzenlemeler senato tarafından belirlenir. Ayrıca Tablo I ve Tablo II içeriği gerekli görülmesi 

halinde senato tarafından yeniden düzenlenebilir. Yeni düzenlenmeler senato kararından bir  yıl sonra 

yürürlüğe girer. 
(13) Belirtilen bilimsel faaliyetlerin yayınlanma tarihi, doçentlik başvurusundan sonra olmalı ve doçentlik 
başvurusunda kullanılmış olmamalıdır. 
(14) Beş (5) yıllık bekleme süresinin (doçentlik ünvanı alındıktan sonra profesörlüğe atanabilmek için gerekli 

olan yasal süre) ilk yarısındaki (ilk 2,5 yıl) Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen en son doçentlik asgari 

şartları geçerlidir. Bekleme süresinin son yarısında (son 2,5 yıl) doçentlik asgari kriterlerinde yapılan herhangi 

bir değişiklik bu uygulamada dikkate alınmaz.  

(15) Kamu kurumlarına ait Ar-Ge merkezleri ve Araştırma Enstitüleri (Tereddüt halinde kararı FYK verir). 

(16) Araştırma: Proje kapsamında olmamak şartıyla; yükseköğretim kurumu ile ulusal/uluslararası kurum ve 

kuruluşların yazılı mutabakatı veya onayı ile başlatılmış, araştırmacıların kendi kurumu dışında bir üniversite 

ya da araştırma kurumunda görevlendirilmek suretiyle en az üç ay süreyle yeni bilgiler üretilmesi, teknolojik 

problemlerin çözümlenmesi/analiz edilmesi, yenilikçi ürün, süreç, eser veya tasarımlar geliştirilmesi amacıyla 

bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kurumların yetkili mercilerince başarılı 

bulunarak onaylanmış ve bu Yönetmelikteki diğer faaliyet türlerine girmeyen sistematik çalışmalarıdır. 

Puanlar, yurt içi ve yurt dışında kalınan sürenin bir aylık karşılığını göstermektedir. Ancak Araştırma 

puanlamasına sadece KTÜ’den yapılan araştırma amaçlı en az 3 ay süreli görevlendirmeler dahildir.  Bir 

görevlendirmenin en fazla 12 aylık kısmı puanlamaya dahil edilir. Bu kapsamda 3 aydan az görevlendirmelerde 

puan hesaplanmaz. 

(17) Uluslararası yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar 

Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı 

yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış olan yayınevini ifade eder. 
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(18) Ulusal yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten ve daha önce aynı alanda farklı 

yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevini ifade eder. 

(19) Tasarım: Öğretim elemanının akademik faaliyet alanında bir yapının, eserin, sanatsal, teknik veya 

endüstriyel ürünün çizim ve dizayn halini,  kesin, tadilat ve uygulama projelerini ifade eder. 

(20) Sergi: Öğretim elemanının akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği sanatsal veya bilimsel niteliği haiz 

işitsel ve görsel etkinliklere dair tüm sergi, bienal, gösteri, dinleti, konser, festival ve gösterim etkinliklerini 

ifade eder. 

(21) Atıf: Dr. öğretim üyesi ve doçentlik atamalarında atıf puanının hesaplanmasında Dr. Öğr. Üyeliğine ve 

Doçentliğe başvuru tarihine kadar adayın tüm eserlerine yapılan atıflar hesaplanır. Profesörlük atamasında 

ise doçentlik başvuru tarihinden profesörlük başvuru tarihine kadar geçen sürede adayın tüm eserlerine 

yapılan atıflar söz konusu hesaplamada dikkate alınır. 

(22) Yayındaki sorumlu yazar (corresponding author) ve senyör yazar (yayının yapıldığı alanda daha önce en az 

10 adet uluslararası yayın yapmış makaledeki son isim) ile tebliği sunan isim için yazar sırasına bakılmaksızın 

%100'ünü alır. 

 


