
ATANMA YÖNERGESİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 

 

1.Profesörlüğe atanmak için adaylar hangi tarihteki doçentlik asgari şartlarını 

sağlamaları gerekir? 

 

Profesörlük için bekleme süresinin son yarısında (son 2,5 yıl) doçentlik asgari kriterlerinde 

yapılan herhangi bir değişiklik dikkate alınmaksızın, bekleme süresinin ilk yarısındaki (ilk 

2,5 yıl) en son doçentlik asgari şartları geçerlidir. Örneğin bir akademisyenin, 31 Aralık 2014 

tarihinde doçentlik sınavına girerek “doçent” ünvanını aldığını farzedelim. Bu akademisyon 

5 yıllık bekleme süresini 31 Aralık 2019 tarihinde tamamlayacaktır. Bu aday, 30 Haziran 

2017 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Doçentlik asgari kriterlerinde yapılan hiçbir 

değişikliğe tabi olmayıp, 29 Haziran 2017 tarihinde geçerli olan Doçentlik asgari kriterlerine 

tabi olacaktır. 

 

2.Dr. Öğr. Üyesi, Doçentlik ve Profesörlük atamalarında Tablo 1’deki atıf puanları 

nasıl hesaplanır? 

 

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 olan sürede tüm eserlerine yapılan atıflar söz konusu hesaplamada dikkate 

alınır. 

 
3.Tablo 1’de Araştırma ile ilgili puan hesaplamasında belirtilen puanlar hangi zaman 
dilimi için geçerlidir: 
 
Tablo 1’deki Araştırma kısmındaki puanlar, yurt içi ve yurt dışında kalınan sürenin 3 aylık 

karşılığını göstermektedir. Araştırma puanlamasına sadece KTÜ’den yapılan araştırma 

amaçlı görevlendirmeler dahildir ve bir görevlendirmenin en fazla 12 aylık kısmı 

puanlamaya dahil edilir. Örneğin aday, KTÜ rektörlüğü tarafından iki ayrı zaman diliminde 

araştırma yapmak amacıyla 210 gün yurt içinde ve 120 gün  yurt dışında görevlendirilmesi 

durumunda:  Yurt içi;  2 (3 aylık 2 periyot) X 6 puan=12 puan, Yurt dışı; 1 (3 aylık periyot) X 

9 puan=9 puan olmak üzere toplam 21 puan alır.  

 

4.Tablo 2’de sempozyum ile ilgili puanlamalar, kongre vs gibi aktiviteler için de 

geçerli midir? 

Tablo 2’deki  “sempozyum” ile birlikte  kongre, konferans, çalıştay da  bu kapsamdadır.  

 

5. “Bu yönergede ayrıntıları verilmemiş olan hususlarda güncel Akademik Teşvik 

Ödeneği Yönetmelik hükümleri geçerlidir” ifadesinden kastedilen hangi teşvik 

yönetmeliğidir? 

Bu yönergenin yayınlandığı tarihte yürürlükte olan 27.12.2016 tarihli Akademik Teşvik 

Ödeneği Yönetmeliğidir. 

 


