
 
 
 
 
 
 
 
 

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ  
İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 

 
 

 
AMAÇ 
 
Madde 1 -  Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ’nün yüksek öğretim kurumları 
arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar ve bu doğrultuda belirlemiş ve tanımlamış 
olduğu vizyon ve misyonununun gerçekleşmesi için gerekli akademik kadronun oluşması ve 
gelişmesi yolunda temel araçlardan biri olarak tanımlanmıştır. 
 
Bu çerçevede, Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ’nün akademik birimlerinin kadro 
gereksinmelerinin gelişme hedeflerinin belirlediği öncelikler doğrultusunda karşılanması; 
adayların akademik düzeyleri hakkında gerçekçi değerlendirmelerin yapılabilmesi; 
başvurularla ilgili olarak rapor düzenleyen öğretim üyelerine, atamada yetkili amir ve 
kurullara değerlendirmelerde kolaylık ve birliktelik sağlanması; ve adayların kendilerini 
hazırlamaları ve akademik performanslarını değerlendirip geliştirmeleri konularında gerekli 
esasların belirlenmesini amaçlamaktadır. 
 
 
TEMEL İLKELER 
 
Madde 2 - Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’nin kullanımında göz önünde tutulması 
gerekli temel ilkeler aşağıda özetlenmiştir:  
 
2.1. Senato Esaslarında belirlenen Yükseltme ve Atama Ölçütleri İTÜ’nün tüm akademik 

yapısı için geçerli ortak en düşük düzeyi belirler. Bu düzey her birim için yeterlilik 
anlamı taşımaz. Her birim, Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’nin tanımladığı 
düzeyin üstünde olmak kaydıyla, gelişme hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda farklı 
ölçütler tanımlayabilir ve uygulayabilir. 

 
2.2. Senato Esasları sadece yükseltme ve atama başvurularının kabulü veya reddi 

konusunda belirleyici bir ölçüt olarak kullanılır. Başvuruların değerlendirilmesinde 
adayın akademik nitelik ve performansının ayrıntılı ve analitik incelenmesi zorunludur.  
Değerlendirmede adayın bilim alanındaki yeri ve potansiyeli, eğitime katkısı, mesleki 
deneyim ve katkıları, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği ya da 
getirebileceği katkılar,  üniversite/birim yönetimine katkısı ve diğer üniversite 
hizmetleri, kişisel hedefleri ve sosyal yapısı dikkate alınır.   

 
2.3. Yükseltme ve Atamaların, İTÜ içinden ve dışından gelebilecek başvurulara açık 

olması ve bilimsel yarışmayı özendirmesi esastır. 
 

2.4. Yükseltme ve Atamalarda, adayın araştırma ve yayın potansiyelinin başvurduğu 
birimin ortalama düzeyini yükseltecek nitelikte olması koşulu aranmalıdır. 
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2.5. İTÜ’nün vizyon ve misyonuna uygun olarak, Yardımcı Doçent kadrosuna atama 
başvurularında, adaylardan İTÜ Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü  bir süreyi, 
doktoraları sırasında ya da doktora sonrasında İTÜ tarafından uygun görülen 
uluslararası araştırma kurum ve kuruluşlarında geçirmiş olma koşulu aranır. İTÜ, 
doktora sırasında ya da doktora sonrası yurt dışı araştırma programlarını 
desteklemeye özen gösterir.  

 
2.6. İTÜ’nün vizyon ve misyonuna uygun olarak yapılan başvurularda adayların Ingilizce 

bilgisi ve eğitim yönünden İngilizceye mesleki hakimiyeti  aranır. Bu amaçla, 
adaylardan başvurdukları birimde bir İngilizce seminer ya da deneme dersi vermeleri 
ve başarılı olmaları istenir.  

 
BAŞVURU 
 
Madde 3 -  Aday, 2547 Sayılı Kanun ve "Akademik Yükseltme ve Atama Yönetmeliği" 
hükümlerince öngörülen hususların yanısıra, akademik faaliyetleri ve yayınları ile ilgili 
belgeleri,  işbu Senato Esaslarında tanımlanan öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda 
kullanılacak puanlama sisteminin gerektirdiği tüm bilgileri başvurusuna ekler.  
 
Adayın, özellikle, her yayın türünü gerekli farklı başlıklarla belirten bir yayın listesi vermesi, 
kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul 
belgelerini eklemesi, atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeleri vermesi,  başlıca eserlerini 
belirtmesi ve gerektiğinde bunlarla ilgili belgeleri (proje, lisans üstü ve benzeri çalışmalar) 
eklemesi ve 7 – 11. maddelerde tanımlandığı şekilde, ilgili dönemlere ait yayınları (doktora 
sonrası, doçentlik sonrası) yayın listesinde açık olarak belirtmesi zorunludur. 
 
 
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 
 
Madde 4 - Adayların başvurularını değerlendirmek için görevlendirilecek öğretim üyelerinin 
belirlenmesinde kullanılmak üzere, konularında yapmış oldukları çalışmalarla, kendilerini 
bilimsel olarak kanıtlamış, İTÜ’den, Türkiye’deki diğer Üniversitelerden, Yüksek Teknoloji 
Enstitülerinden ve (Türkiye’de ilgili bilim ve sanat alanında yeterli öğretim üyesi bulunamıyorsa, 
gereği halinde kullanılmak üzere) yurt dışındaki üniversitelerdeki öğretim üyelerinden oluşan bir  
veri tabanından yararlanılır. Öğretim üyesi veri tabanı her bilim alanı için Rektörlük tarafından 
hazırlanır ve belirli dönemler itibarı ile güncelleştirilir. 
 
Madde 5 - Adayların başvurularını değerlendirmek üzere seçilen öğretim üyelerine bu esaslar 
bildirilir. Değerlendirme raporunun bu esaslara uygun olarak hazırlanması istenir. Raporun 
ayrıca, adayların akademik ve bilimsel niteliklerini ayrıntılı olarak ortaya koyacak analitik 
inceleme sonuçlarına dayalı ve bu sonuçları yansıtan kapsam ve içerikte olması gereği belirtilir. 
 
 
ÖN DEĞERLENDİRME  
 
Madde 6 - Adayların başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik 
faaliyetleri, nicelikleri yönünden, ayrıntıları Ek.1’de belirtilen bir puanlama sistemi uyarınca, bir 
ön değerlendirmeye tabi tutulur. İlgili maddelerde belirtilen puanların altında kalan başvurular   
değerlendirmeye alınmaz. 
 
Yardımcı Doçentlik  
 
Madde 7 - Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için ön koşul olarak, Ek.1 ile 
verilen puanlama sistemine göre, en az 15 puanı, A ve B maddelerinde tanımlı uluslararası 
yayınlardan olmak üzere, toplam en az 30 puan koşulu aranır. 
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Yardımcı doçentlik başvurularında adayların İngilizce bilgisi ve eğitim yönünden İngilizceye 
mesleki hakimiyeti aranır. Bu koşul ilgili kadro ilanlarında belirtilir. Bu doğrultuda adaylardan 
başvurdukları birimde bir İngilizce seminer ya da deneme dersi vermeleri ve başarılı olmaları 
istenir. Seminer İTÜ Yönetim Kurulu tarafından seçilecek olan ve içerisinde birim öğretim 
üyelerinin de yer aldığı bir kurul tarafından değerlendirilir.  
 
 
Doçentlik 
 
Madde 8 -  Doçent kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak,  
 

(a) en az 15 puanı doktora sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere, Ek.1’deki 
puanlama sisteminde, A ve B maddelerinde tanımlı uluslararası yayınlardan en az 30 
puan, ve 

 (b) toplam en az 60 puan 
 
koşulları aranır. 
 
Profesörlük 
 
Madde 9 - Profesör kadrosuna yükseltilip atanabilmek için ön koşul olarak, 
 

(a) en az 30 puanı Doçentliğe yükseltildikten sonraki çalışmalardan kaynaklanmak 
üzere, Ek.1’deki puanlama sisteminde, A ve B maddelerinde tanımlı uluslararası 
yayınlardan en az 60 puan, 

 (b) toplam en az 150 puan, ve 
(c) en az iki lisansüstü çalışmasının yürütücülüğünü üstlenmiş ve birini tamamlayıp, 
sonuçlandırmış olmak 

 
koşulları aranır. 
 
ULUSLARARASI YAYINLAR 
 
Başlıca Eser 
 
Madde 10 - Ön değerlendirmenin yanısıra, adaylardan yeterli sayıda "başlıca eser" ve  
uluslararası bilimsel makale koşullarını sağlamaları istenir.  
 
"Başlıca eser", adayın yayına konu olan çalışmanın ana üreticisi olduğu, özgün bilgi katkısı 
içeren, Ek.1’deki puanlama sisteminde A-1 kategorisinde yer alan kaynaklarda yayımlanmış 
olan uluslararası bilimsel makale ya da C kategorisinde tanımlı uluslararası kitap ve kitap 
bölümü olarak tanımlanır.  
 
Başlıca eser, adayın ilk yazar ya da sorumlu yazar (corresponding author) olması, yayının 
adayın yaptığı ya da yönetmiş olduğu bir yüksek lisans ya da doktora tezinden, ya da adayın 
yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir bilimsel araştırmadan üretilmiş bulunması gibi hususlarla 
belgelenir ve değerlendirilir. 
 
İlgili maddelerde belirtilen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye 
alınmaz. 

 
Yardımcı Doçentlik 
 
Madde 11 - Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, en az bir başlıca eser 
koşulu aranır.  
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Doçentlik 
 
Madde 12 – Doçent kadrosuna atanabilmek için, en az bir tanesi doktoradan sonra yapılmış 
bilimsel çalışmalardan türetilmiş, ancak Yardımcı Doçentliğe yükseltme ve atama 
aşamasında değerlendirmeye alınmamış başlıca eser olmak üzere, A-1 kategorisinde yer 
alan kaynaklarda yayımlanmış makale ve/veya C kategorisinde tanımlı kitap veya kitap 
bölümünden oluşacak en az üç uluslararası yayın koşulu aranır.  
 
Profesörlük 
 
Madde 13 - Profesör kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, en az iki tanesi Doçentliğe 
yükseltildikten sonraki çalışmalardan kaynaklanan başlıca eser olmak üzere, A-1 kategorisinde 
yer alan kaynaklarda yayımlanmış makale ve/veya C kategorisinde tanımlı kitap veya kitap 
bölümünden oluşacak en  az  altı  uluslararası  yayın koşulu aranır.  
 
DEĞERLENDİRME RAPORU 
 
Madde 14 - Adayın başvurusunu değerlendirmek üzere, başvurduğu bilim alanında oluşturulan 
veri tabanından usulüne uygun olarak seçilen öğretim üyelerinden kişisel değerlendirme raporu 
istenir. 
 
Bu raporda, adayların ilgili maddelerde tanımlı ön değerlendirme ve uluslararası yayın 
koşullarını sağlayıp sağlamadıkları açıkça belirtilir. 
 
Madde 7-9’da tanımlı puanlama sistemi, yeterli olması halinde, tek başına bir değerlendirme 
unsuru olarak kullanılamaz. Puanlamaya dayalı ön değerlendirme ve yayın koşulunun 
sağlanmış olması akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için bağlayıcı bir hak oluşturmaz. 
 
Bu koşulları sağladıkları saptanmış olan adayların bilimsel yayınları, nitelikleri yönünden 
derinlemesine analitik incelemeye tabi tutulur.  
 
Değerlendirmede adayın  ilgili bilim alanındaki  yeri ve potansiyeli,  
- yayınlarının sürekliliği 
- yayınlarına yapılan uluslararası atıflar 
- yürüttüğü ya da katıldığı bilimsel araştırmalar 
- benzeri önemli etkinlikler 
dikkate alınmak suretiyle derinlemesine değerlendirmeye tabi tutulur. 
 
Bu değerlendirmenin yanında, adayın   
 
a-  Eğitime katkısı 
- verdiği lisans ve lisans üstü dersler  
- yönettiği yüksek lisans ve doktora tezleri 
- geliştirdiği ders ve programlar 
 
b-  Mesleki deneyim ve katkıları 
- uluslarası hakemli dergilerdeki hakemlik görevi 
- aldığı bilimsel, akademik ve mesleki ödüller 
 
gerekli ağırlıkta dikkate alınır. 
 
İlan edilen kadrolara, kadro sayısı kadar başvuru olması halinde, değerlendirme raporunda 
aday ya da adayların atanmaya değer görülüp görülmedikleri, gerekçeleri ile, açıkça belirtilir. 
Kadrolara kadro sayısından daha fazla başvuru olması halinde, olumsuz değerlendirme 
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gerekçeleri ile açıkça, olumlu değerlendirme ise tercih edilen aday ya da adayların tercih sırası 
ile mutlaka raporlarda belirtilmelidir. 
 
ÖZET RAPOR 
 
Madde 15 -  Adayın başvurusunu değerlendiren öğretim üyelerinden gelen kişisel raporların 
derlenmesi amacı ile, biri ilgili Fakülte Dekanı veya Enstitüsü Müdürü, diğeri Üniversite Yönetim 
Kurulu Üyesi olmak üzere iki öğretim üyesi bir özet rapor hazırlar. Özet raporda adayın yayın 
durumu, başvuru koşullarını sağladığını kanıtlayan özet bilgi ve değerlendirme komisyonu 
üyelerinden alınan raporların sonuç bölümleri yer alır. Adayın başvuru esnasında verdiği evrakın 
bir kopyası özet rapor dosyasına konur; bu dosyada çalışmaların ve yayınların kopyaları 
bulunmaz, yalnız listeleri bulunur. Bu rapora aday tarafından doldurulmuş ve ilgili Dekanlık 
tarafından onaylanmış Ek.2 formu eklenir.  
 
 
ÖZEL DURUMLAR 
 
Başlıca eser 
 
Madde 16 -  Bu esasların 10.,11., 12 ve 13. Maddelerinde A-1 kategorisi olarak tanımlı başlıca 
eser ve uluslararası yayın koşulu, Mimarlık Fakültesi; Denizcilik Fakültesi; İşletme Fakültesi – 
Hukuk Temel Alanı; Fen-Edebiyat Fakültesi - İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü ile ilgili 
başvurular için A kategorisi; İşletme Fakültesi – Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı ile 
ilgili başvurular için A-1 ve A-2 kategorileri olarak değerlendirilir ve uygulanır.  
 
Fen Edebiyat Fakültesi - Matematik Temel Alanı ve İnşaat Fakültesi – Yapı İşletmesi Temel 
Alanı ile ilgili başvurularda, bu esasların 10. ve 11. Maddelerinde A-1 kategorisi olarak tanımlı 
başlıca eser koşulu A kategorisi olarak değerlendirilir ve uygulanır. 
 
Mimarlık ve diğer özel durumlar gerektiren temel alanlarda, ilgili anahtar sözcükler dışındaki 
alanlara başvuracak mühendis kökenli adayların yükseltme ve atamalarında özel durumlarda 
belirtilen koşullar uygulanmaz; ilgili mühendislik alanlarının koşulları aranır. 
 
ARI dergisinde yapılmış olan yayınlar, öğretim üyeliğine yükseltme ve atamada kullanılacak 
puanlama sisteminde A-1 kategorisinde değerlendirilir, ancak başlıca eser olarak gösterilemez. 
 
Hukuk  
 
Madde 17 -  İşbu Senato Esaslarının 12. Maddesi, Hukuk Temel Alanı için aşağıdaki gibi 
uygulanacaktır. 
 
Doçent kadrosuna atanabilmek için; 
 
 (a)  özgün bir bilimsel kitap yayınlamış olmak 

(b) Doktoradan sonra yapılmış bilimsel çalışmalardan türetilmiş, ancak Yardımcı 
Doçentliğe yükseltme ve atama aşamasında değerlendirmeye alınmamış ve başlıca 
eser  niteliği taşıyan en az bir yayını olmak ve 
(c)  başlıca eser dışında, biri A kategorisinde yer alan kaynaklarda yayımlanmış makale 
ve/veya C kategorisinde tanımlı kitap veya kitap bölümü olmak üzere en az iki ilave 
bilimsel yayın yayınlamış olmak 

 
koşulları aranır.  
Madde 18 -  İşbu Senato Esaslarının 13. Maddesi, Hukuk Temel Alanı için aşağıdaki gibi 
uygulanacaktır. 
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Profesör kadrosuna yükseltilip atanabilmek için; 
 
 (a) özgün bir bilimsel kitap yayınlamış olmak, 

(b) en az bir tanesi Doçentliğe yükseltildikten sonraki çalışmalardan kaynaklanan iki 
başlıca eser niteliği taşıyan yayını olmak ve 
(c) başlıca eserler dışında, ikisi A kategorisinde yer alan kaynaklarda yayımlanmış 
makale ve/veya C kategorisinde tanımlı kitap veya kitap bölümü olmak üzere en az dört 
ilave bilimsel yayın yayınlamış olmak 

 
koşulları aranır. 
 
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler 
 
Madde 19 -  İşbu Senato Esaslarının 12. Maddesi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 
için aşağıdaki gibi uygulanacaktır. 
 
 
Doçent kadrosuna atanabilmek için; 
 

(a) doktoradan sonra yapılmış bilimsel çalışmalardan türetilmiş, ancak Yardımcı 
Doçentliğe yükseltme ve atama aşamasında değerlendirmeye alınmamış ve başlıca 
eser niteliği taşıyan en az bir yayını olmak, 
(b) başlıca eser dışında, A1 veya A2 kategorilerinde yer alan kaynaklarda yayımlanmış 
makale ve/veya C kategorisinde tanımlı kitap veya kitap bölümünden oluşacak en az bir 
yayını olmak ve 
(c) (a) ve (b) bendlerinde belirtilen koşullara ilave olarak en az bir bilimsel makale 
yayımlamış olmak 

 
koşulları aranır.  
 

 
Madde 20 -  İşbu Senato Esaslarının 13. Maddesi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 
için aşağıdaki gibi uygulanacaktır. 
 
 
Profesör kadrosuna yükseltilip atanabilmek için; 
 

(a) en az bir tanesi Doçentliğe yükseltildikten sonraki çalışmalardan kaynaklanan başlıca 
eser  niteliği taşıyan iki yayını olmak, 
(b) başlıca eserler dışında, A1 veya A2 kategorilerinde yer alan kaynaklarda 
yayımlanmış makale ve/veya C kategorisinde tanımlı kitap veya kitap bölümünden 
oluşacak en az üç yayını olmak, 
(c) (a) ve (b) bendlerinde belirtilen koşullara ilave olarak en az bir bilimsel makale 
yayımlamış olmak 
 

koşulları aranır. Bu yayınların en az bir tanesi A-1 kategorisinde olmalıdır. 
 
Mimarlık 
 
Madde 21 -  İşbu Senato Esaslarının 12. Maddesi belirtilen temel alan için aşağıdaki gibi 
uygulanacaktır. 
 
Doçent kadrosuna atanabilmek için; 
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(a) en az bir tanesi doktoradan sonra yapılmış bilimsel çalışmalardan türetilmiş, ancak 
Yardımcı Doçentliğe yükseltme ve atama aşamasında değerlendirmeye alınmamış 
başlıca eser olmak üzere, A kategorisinde yer alan kaynaklarda yayımlanmış makale 
ve/veya C kategorisinde tanımlı kitap veya kitap bölümünden oluşacak en az iki 
uluslararası yayını olmak,  

 (b) uygulama alanında aşağıdaki çalışmalardan en az birini gerçekleştirmiş olmak; 
 

 (b1) planlama, mimari tasarım, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, 
endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde geçerli ulusal ya da uluslararası yarışma 
yönetmeliklerine göre açılan bir yarışmada jüri üyeliği yapmış ya da derece/ mansiyon 
almış olmak, 
 (b2) geçerli yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bir uygulama projesi yaparak 
yayınlamış olmak.  

 
 Ancak kuramsal çalışmaların ağırlık kazandığı alanlarda yapılan başvurularda bu koşul 
aranmaz. Bu alanlardaki başvurularda, (a) bendi ile belirlenen koşullara ek olarak bir 
ilave yayın koşulu aranır (A kategorisinde yer alan kaynaklarda yayımlanmış makale 
ve/veya C kategorisinde tanımlı kitap veya kitap bölümünden oluşacak bir ilave  
uluslararası yayın). 

 
(c) eğitim alanında aşağıdaki çalışmalardan en az birini gerçekleştirmiş olmak; 

  
c1) bir tasarım atelyesi yönetmiş olmak, bu atelyenin ürünlerini sergilemiş ya da ürünleri 
makale düzeyinde yayınlamış olmak, 
c2) eğitime yönelik bir laboratuar, atelye ve benzeri organizasyon kurmuş olmak ve bunu 
tanıtmak amacı ile makale düzeyinde yayınlamış olmak, 
c3) eğitime yönelik ulusal veya uluslararası bir atelye ya da yaz okulu benzeri bir 
çalışma düzenlemiş olmak, 
c4) eğitim amacıyla lisans veya yüksek lisans düzeyindeki derslere yardımcı ders notu 
veya elektronik ortamda ders malzemesi hazırlamış olmak (Ders notlarının veya 
elektronik ortamdaki ürünlerin ilgili kurullarca kabul edilmiş olması koşulu aranacaktır), 

 
 Ancak üniversite dışından yapılacak başvurularda, eğitim alanında yapılması gereken 
çalışmalar yerine, (a) veya (b) bendleri ile belirlenen koşulların en az birinde bir ilave 
çalışma koşulu aranır. 

 
koşulları aranır. 

 
Madde 22-  İşbu Senato Esaslarının 13. Maddesi belirtilen temel alan için aşağıdaki gibi 
uygulanacaktır. 
 
Profesör kadrosuna yükseltilip atanabilmek için; 
 

(a) en az bir tanesi Doçentliğe yükseltildikten sonraki çalışmalardan kaynaklanan başlıca 
eser olmak üzere, A kategorisinde yer alan kaynaklarda yayımlanmış makale ve/veya C 
kategorisinde tanımlı kitap veya kitap bölümünden oluşacak en az beş yayını olmak,  
(b) uygulama alanında aşağıdaki çalışmalardan en az biri Doçentliğe yükseltildikten 
sonraki çalışmalardan olmak üzere iki çalışma gerçekleştirmiş olmak; 

 
 b1) planlama, mimari tasarım, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, 
endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde geçerli ulusal ya da uluslararası yarışma 
yönetmeliklerine göre açılan bir yarışmada jüri üyeliği yapmış ya da derece/ mansiyon 
almış olmak, 
 b2) geçerli yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bir uygulama projesi yaparak yayınlamış 
olmak.  
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 Ancak kuramsal çalışmaların ağırlık kazandığı alanlarda yapılan başvurularda bu koşul 
aranmaz. Bu alanlardaki başvurularda, (a) bendi ile belirlenen koşullara ek olarak bir 
ilave yayın koşulu aranır (A kategorisinde yer alan kaynaklarda yayımlanmış makale 
ve/veya C kategorisinde tanımlı kitap veya kitap bölümünden oluşacak bir ilave  
uluslararası yayın).  

 
(c) eğitim alanında aşağıdaki çalışmalardan en az biri Doçentliğe yükseltildikten sonraki  
çalışmalardan olmak üzere iki çalışma gerçekleştirmiş olmak; 
 
c1) bir tasarım atelyesi yönetmiş olmak, bu atelyenin ürünlerini sergilemiş ya da ürünleri 
makale düzeyinde yayınlamış olmak, 
c2) eğitime yönelik bir laboratuar, atelye ve benzeri organizasyon kurmuş olmak ve bunu 
tanıtmak amacı ile makale düzeyinde yayınlamış olmak, 
c3) eğitime yönelik ulusal veya uluslararası bir atelye ya da yaz okulu benzeri bir 
çalışma düzenlemiş olmak, 
c4) eğitim amacıyla lisans veya yüksek lisans düzeyindeki derslere yardımcı ders notu 
veya elektronik ortamda ders malzemesi hazırlamış olmak (Ders notlarının veya 
elektronik ortamdaki ürünlerin ilgili kurullarca kabul edilmiş olması koşulu aranacaktır), 

  
 Ancak üniversite dışından yapılacak başvurularda, eğitim alanında yapılması gereken 
çalışmalar yerine, (a) veya (b) bendleri ile belirlenen koşulların her birinde en az bir ilave 
çalışma (iki çalışma) koşulu aranır. 

 
koşulları aranır. 
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EK.1-  Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atamalarda Kullanılacak Puanlama Sistemi  
 
A-Uluslararası makaleler* 
A-1) Expanded SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki yayınlar 
1-a) SCI (A), SSCI ve AHCI kapsamındaki yayınlar ..............................................10 puan 

1-b) SCI (B) kapsamındaki yayınlar .........................................................................8 puan 

1-c) SCI (A ) ve SCI (B) olmayan diğer Expanded    SCI yayınları...........................6 puan 

A-2) Diğer indexler kapsamındaki yayınlar...............................................................6 puan 

A-3) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar...............................................5 puan 

B-Uluslararası bildiriler* 

    - Tam metinli bildiriler............................................................................................5 puan 

    - Öz (Abstractlar)...................................................................................................2 puan 
 
C-Uluslararası kitap* 

- Kitap yazarlığı.......................................................................................................50 puan 

- Kitap içinde bölüm yazarlığı..................................................................................20 puan 

- Editörlük................................................................................................................20 puan 

D- Ulusal araştırma makaleleri*.............................................................................3 puan 
E- Ulusal bildiriler *.................................................................................................2 puan 
F-Ulusal kitap (ders notu hariç)*  
   - Kitap yazarlığı....................................................................................................10 puan 
   - Kitap içinde bölüm yazarlığı.................................................................................5 puan 
   - Editörlük...............................................................................................................5 puan 
G-Basılmış bilimsel rapor*.....................................................................................6 puan 
H-Uluslararası atıflarla ilgili etki faktörü (e.f.)*.........................................10 puan x (e.f) 
I- Uluslararası dergilerde hakemlik*........................................10 puan x hakemlik sayısı
J- A maddesinde tanımlı uluslararası dergilerin  yayın kurulu üyeliği  
  (Editorial Board)....................................................................................................30 puan 
K-Tez yönetimi (Tamamlanmış)  
    -Doktora  (en fazla 2 tez).................................................................................6 puan/tez
    -Yüksek Lisans (en fazla 2 tez).......................................................................3 puan/tez 
L-Patentler  
   -Yurtdışı...............................................................................................................50 puan 
   -Yurtiçi.................................................................................................................25 puan 
 

 
 
 
 
 
 
* Ekli açıklamalara bakınız 
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M –Ödüller  
   -Sürekli ve periyodik olarak verilen, jürili uluslararası bilim ve sanat ödülleri.......80 puan  
   -Sürekli ve periyodik olarak verilen, jürili ulusal bilim ve sanat ödülleri 
      . TÜBİTAK/TÜBA Bilim Ödülleri.........................................................................80 puan
      . TÜBİTAK/TÜBA Teşvik Ödülleri......................................................................40 puan 
      . Diğer Ödüller*.............................................................................................20-80 puan
   - Yarışma 
      . Uluslararası  
           Derece..........................................................................................................30 puan 
           Mansiyon......................................................................................................20 puan 
           Satınalma.....................................................................................................10 puan 
      . Ulusal    
           Derece..........................................................................................................10 puan 
           Mansiyon........................................................................................................5 puan 
           Satınalma.......................................................................................................2 puan 
N- Eğitime Katkı  
Son iki yılda kredi saati/yarıyıl..................................................................................1  puan 
ABET*..............................................................................................................10 puan/ders  
O- Diğer Akademik Faaliyetler*                   

 
   - Bilimsel Toplantı Düzenleme   
           Uluslararası.................................................................................30 puan/üye sayısı 
           Ulusal..........................................................................................10 puan/üye sayısı 
   - Bilimsel Toplantılarda Seçici/Bilim Kurulu Üyeliği 
           Uluslararası.................................................................................30 puan/üye sayısı 
           Ulusal..........................................................................................10 puan/üye sayısı 
    - Araştırma Projeleri   (tamamlanmış en fazla 4 proje)  
           a. A türü.................................................................................30 puan/çalışan sayısı 
           b. B türü.................................................................................20 puan/çalışan sayısı 
           c. C türü..................................................................................5  puan/çalışan sayısı 
     - Yarışma Jüri Üyeliği 
           Uluslararası..................................................................................................20 puan 
           Ulusal...........................................................................................................10 puan 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       * Ekli açıklamalara bakınız 
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AÇIKLAMALAR 

 
 
 

A-Uluslararası Makaleler 
 
A-1) Expanded Science Citation Index (SCI), Social Sciences  Citation Index (SSCI) ve Arts 
& Humanities Citation Index (AHCI)’de taranan ve aşağıda tanımlı diğer uluslararası hakemli 
ve sürekli dergilerdeki yayınlar  

      
1-a) Expanded SCI’da taranıp  TÜBİTAK’ın başvuru dönemi için geçerli (A) listesinde  yer 
alan, ve SSCI ile AHCI’de taranan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış 
makaleler,  

 
1-b) Expanded SCI’da taranan ve TÜBİTAK’ın başvuru dönemi için geçerli (B) listesinde yer 
alan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler 
 
1-c) Expanded SCI’da taranan, ancak TÜBİTAK’ın başvuru dönemi için geçerli (A) ve (B) 
listelerinde yer almayan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler 
 
A-2) Engineering Index (EI), Chemistry Citation Index (CCI), Compu Math Citation Index 
(CMCI), ANBAR,  ECONLIT ve Architectural Periodicals Index kapsamındaki uluslararası 
hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler 
 
A-3) Bu kategorilere girmeyen, uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış 
makaleler  
 
Bu kaynaklarda yayımlanmış Kısa Bildiri (Short Communication), Teknik Not (Technical 
Note), Tartışma (Discussion), Editöre Mektup gibi, araştırma konu ve sonuçlarının ön 
duyurusu niteliğindeki yayınlar ilgili bölümler için verilmiş puanların %60’ı ile değerlendirilir.  
 
B- Uluslararası Bildiriler 
 
Hakemli Uluslararası Bilimsel Toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve 
bildiriler (proceedings) kitabında yayımlanmış tam metinli uluslararası bildiriler.   

 
Hakemli uluslararası toplantılarda sunulan bildirilerin, bildiriler (proceedings) kitabında 
yayınlanmış özleri (abstractları).   
 
C- Uluslararası Kitap 
 
Hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanmış, uluslararası saygınlığı olan yayın evlerince basılmış 
yabancı dildeki bilimsel ve sanatsal kitaplar ile bu tür eserlerde davet üzere yazılan bölümler 
ve  bu tür kitapların editörlüğü. 

 
D-  Ulusal Araştırma Makaleleri 
 
Bilimsel hakem heyeti bulunan,  sürekli ve periyodik olarak yayınlanan ulusal dergilerde 
yayımlanmış araştırma makaleleri.  
 
E-  Ulusal Bildiriler 
 
Hakemli Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler 
kitabında yayımlanmış tam metinli ulusal bildiriler.  
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F-   Ulusal Kitap (Ders Notu hariç) 
 
Telif ve çeviri kitaplar, bu tür eserlerde davet üzere yazılan bölümler ve kitap editörlüğü (Ders 
notu hariç). 

                                                                                                                                                            
G-  Basılmış Bilimsel Rapor 
 
Uluslararası ve ulusal kuruluşlarca destekli araştırmaların bilimsel sonuçlarını                  
yansıtan ve bu kuruluşlarca basılan raporlar (TÜBİTAK, DPT, NATO v.b.) 

 
A,B,C,D,E,F ve G maddelerinde, yazar sayısının 2’yi aştığı durumlarda puan 2 ile çarpılıp 
yazar sayısına bölünür. 5 ve daha fazla yazarlı yayınlara 4 yazarlı  yayınlara ilişkin puanlama 
uygulanır. 

 
H- Uluslararası Atıflarla İlgili Etki Faktörü (e.f.) 
 
Uluslararası atıflarla ilgili etki faktörü, yazarın almış olduğu uluslararası atıf  sayısının A-1 
maddesinde tanımlı toplam yayın sayısına bölünmesiyle elde edilir. 
 
Aday almış olduğu atıflarla ilgili çıktı ve belgeleri özgeçmişine ekleyecektir. 
 
I-Uluslararası Dergilerde Hakemlik 
 
Uluslararası bilimsel hakemli dergilerde (A-1 ve A-2 kategorileri) yayınlanmak üzere sunulan 
yayınların değerlendirilmesine ilişkin hakemlik görevi. Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler 
ile Mimarlık alanlarında hakemlik görevi A kategorisindeki dergiler kapsamında ele alınır. 
 
Aday hakemlik görevi için yapılmış olan talep yazısı ile bu yazı doğrultusunda hazırlanan 
değerlendirme raporunun bir kopyasını başvurusuna ekleyecektir.  
 
M- Ödüller 
 
Belirtilen ödüllerin dışında kalan Mustafa Parlar Onur Ödülü 80 puan, Mustafa Parlar Bilim 
Ödülü 50 puan ve diğer ödüller 20 puan ile değerlendirilir.  
 
Yayınlar için verilen parasal ödüller ve bilimsel toplantılarda tebliğ sunuşları ile ilgili 
değerlendirmelere puan verilmez. 
 
N- Eğitime Katkı 
 
Adayın son iki yılda vermiş olduğu lisans ve lisansüstü derslerin kredi saat/yarıyıl bazında 
ortalaması alınır. 
 
İngilizce verilen derslerin kredi yükü iki ile çarpılarak değerlendirilir. 
 
Bölüm programlarında yer alan bir dersi ABET kriterlerine uygun olarak hazırlayan ve bu 
işlemi belgeleyen dosyasını Bölüm, Fakülte ve Senato Akreditasyon Komisyonları’nın 
onayından geçiren öğretim üyelerine ders başına 10 puan verilir. 
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O-Diğer Akademik Faaliyetler 
 

- Bilimsel Toplantı Düzenleme/Bilimsel Seçici Kurul Üyelikleri 
 
Kongre, sempozyum, seminer v.b. bilimsel toplantıların düzenleme kurulu ve bilimsel seçici 
kuruluna katılmış olanlar (Puanlar kurullardaki üye sayısına bölünerek değerlendirilir. 
Bulunan puan, düzenleme ve seçici kurul başkanları için 2 ile çarpılır). 
    
- Araştırma Projeleri  
 
A türü araştırma projeleri 
NATO, AB, COST,  AVICENNE, EUREKA, MED-CAMPUS, MEDA ve benzeri, UN, NSF ve 
benzeri kuruluşlarca desteklenen projeler. 

 
B türü araştırma projeleri 
TÜBİTAK, TTGV, DPT, Araştırma Fonu  projeleri ile NATO linkage, Collaborative Research, 
British Council linkage v.b. projeler. 
 
C türü araştırma projeleri 
Diğer  yurt içi araştırma projeleri 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 


