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SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin öğretim üyesi 

ihtiyacının giderilmesi için ilan ettiği kadrolara atanmak üzere başvuran adaylarda, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunun ilgili maddelerinde aranan asgari koşulların yanında bilimsel kaliteyi 

artırmak için objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyerek; adaylar hakkında 

gerçekçi, tarafsız, adil değerlendirmeler sonucunda daha sağlıklı karar verebilmek, 

değerlendirmelerde kolaylık ve birliktelik sağlamak ve bilimsel faaliyetlerde sürekliliği esas 

alan bir anlayış içinde bilimsel rekabeti ve kaliteyi özendirerek ihtiyaç duyulan akademik 

kadronun oluşması ve gelişmesini sağlamaktır. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddelerinde (23, 24 

ve 26) belirtilen Dr. Öğr. Üyeliğine ve Doçentliğe atama ile Profesörlüğe yükseltilerek atamada 

aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, 

münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, objektif ve denetlenebilir 

nitelikte ek koşulları düzenler. 

 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu yönergenin dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24 ve 26 

ncı maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleridir. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

 

a) Başlıca Araştırma Eseri: Adayın ilk isim veya tek isim olarak yer aldığı araştırmaya 

            dayalı bir eserini, 

b) Doçentlik Sözlü Sınavı: Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce 

yapılacak sözlü sınavı, 

c) Ek koşullar: Münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak objektif ve 

denetlenebilir nitelikteki koşulları, 

d) Ön Değerlendirme Komisyonu: Öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayların bu 

yönergede belirlenen ek koşulları sağlayıp sağlayamadıklarını nicelik açısından tespit 

eden komisyonu, 

e) Yabancı Dil Puanı: YÖKDİL Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan veya 

eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan puanı ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
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Genel Esaslar, Başvuru Koşulları ve Görev Süresi Uzatma 

 

Genel Esaslar 

MADDE 5 - (1) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ilgili birimlerinde ihtiyaç duyulan 

öğretim üyesi kadrolarının ilanı Rektörlükçe ilgili kanun ve yönetmeliğe göre yapılır. 

(2)Rektörlükçe ilan edilen öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerinde belirtilen koşulları yerine getirmenin yanı sıra bu yönergenin ilgili maddelerinde 

belirtilen ek koşulları da sağlamak zorundadır. Bir adayın bu yönergede belirtilen asgari 

koşulları sağlamış olması ilgili kadroya atanması için tek başına bir değerlendirme unsuru 

olarak kullanılamayacağı gibi ilgili kadroya atanacağı anlamına da gelmez. 

(3)İlan edilen öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayların bu yönergede belirlenen ek koşulları 

sağlayıp sağlayamadıkları; Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili birimin Dekan/Müdürü, doçent 

ve profesör kadroları için ise Rektör tarafından oluşturulan üç kişilik Akademik Başvuru Ön 

Değerlendirme Komisyonunca nicelik açısından tespit edilir. Ön değerlendirme komisyonlarına 

önerilecek kurul üyesi adayların ilgili/yakın temel alandan lisans, doktora/sanatta yeterlik 

derecesi ve/veya doçent unvanını almış olması gerekir. Ön değerlendirme komisyonu üyeleri, 

üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolmadan boşalan komisyon üyeliği için aynı usulle yeniden 

görevlendirme yapılır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Komisyon en geç 7 

gün içerisinde hazırladığı raporu ilgili birime sunar. Yönergede belirlenen ek koşulları ve ilanda 

belirtilen özel şartları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz ve 

dosyaları kendilerine iade edilir. 

(4) İlgili birimlerde yeterli sayıda öğretim üyesi olmaması durumunda,  Akademik Başvuru Ön 

Değerlendirme Komisyonu üniversite dışından da görevlendirilebilecektir. 

 

Başvuru ve ek koşullar 

MADDE 6 - (1) Öğretim üyesi kadrolarının ilanı ve ilan edilen kadrolara müracaat eden 

adayların bilimsel durumlarının incelenmesi için oluşturulacak jüri, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 

yapılır. İlgili kanun ve yönetmelikte belirtilen koşulların yanında aşağıda sıralanan ek 

koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

a) Tablo 1 deki ilgili bölümler ve programlar için, Ek-1’de verilen tablodaki ek koşulların 

sağlanması gerekmektedir. Puan hesaplamaları Ek-2 ve Ek-3 ’te verilen tablolara göre 

yapılır. 

b) Öğr. Üyesi kadrolarına yapılan başvurularda, yabancı dil (İngilizce) puanının en az 70 

olması koşulu aranır. 

c) Adayın lisans veya doktora öğreniminin tamamını %100 İngilizce yapan üniversitede 

gerçekleştirmesi durumunda dil puanı koşulu aranmaz. 

d) Doçentlik kadrosuna başvuran adayların kadroya atanabilmeleri için doçentlik sözlü 

sınavından başarılı olmaları gerekir.  

e) Profesör kadrosuna başvuran adayın, sunacağı Başlıca Araştırma Eserinin doçent 

unvanını aldıktan sonra yapılmış olması gerekmektedir. 

 

 

Dr. Öğr. Üyeliği görev süresinin uzatılması 

Madde 7 - (1) Dr. Öğr. Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması ve atanması “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca yapılır. Her atanma süresi 
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sonunda görev kendiliğinden sona erer. Bu durumdaki Dr. Öğr. Üyesinin ilgili bölüme 

başvurusu ile bölüm başkanı, Dekanlık/Müdürlüğe görev süresi uzatma önerisinde bulunur. 

Öneriye esas değerlendirmede aşağıdaki asgari koşulların sağlanması zorunludur. 

a) Her atanma döneminde Tablo 1 deki asgari ek koşul olarak 30 puan/yıl alınması 

gereklidir. Eserlerinden en az bir tanesi araştırmaya dayalı olmalı ve A4.1-A4.5 

projelerinden birinde yürütücü olmalıdır. 

b) Bu puanların bir önceki atanma tarihinden sonra yapılan çalışmalardan alınmış olması 

gereklidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 8 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 9 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 10 - (1) Bu yönerge hükümlerini Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

EK-1: Bölümler ve Programlar için asgari ek koşul tabloları 
 

Tablo 1: Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri ve Tarım Bilimleri ve 

Teknolojileri Fakültelerinin Bölümleri ve Meslek Yüksek Okulu Programları için ek koşullar. 

Koşullar Faaliyet Türü Dr. Öğr. Üyesi Doçent Profesör 

Adet A1.1 - A1.6 - 5a 10b 

Puan 

A4.1, A4.3, A4.4, A4.5 

veya A4.8 
- 50c 100d 

A1 ve A2 - 250 450 

A3 - 50e 100f 

A4  - 100g 150h 

A5 - 10 20 

B1- C2 - 40 80 

Toplam 125 500 900 
 

a) 4 adedi A1.1 veya A1.2 faaliyetlerinden, 

b) 8 adedi A1.1 veya A1.2 faaliyetlerinden ve bunlardan 3 adedi doçentlik ünvanı sonrası, 

c) Adı geçen projelerde (tamamlanmış veya devam eden) yürütücü/araştırmacı/danışman 

olmak. Bu hüküm 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer. 

d) Adı geçen projelerde (tamamlanmış veya devam eden) yürütücü/araştırmacı olmak. Bu 

hüküm 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer. 

e) en fazla 100 puan geçerli 

f) en fazla 150 puan geçerli 
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g) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren en az 250 puan almalı, 

h) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren en az 450 puan almalı, 
 

Ek-2: Değerlendirmeye esas teşkil edecek faaliyet puanlama tablosu 

A1 MAKALELER Puan 

 ULUSLARARASI  
A1.1 SCI (Science Citation Index) indekslerince taranan dergilerde yayınlanan veya yayına 

kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi 

80 

A1.2 SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded), ESCI (Emerging Sources Citation 

Index) indekslerince taranan dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin 

özgün araştırma makalesi 

60 

A1.3 SCI (Science Citation Index) indekslerince taranan dergilerde yayınlanan veya yayına 

kabul edilen Short Communications, Letters (Editöre mektup hariç), Brief Report 

40 

A1.4 SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded), ESCI (Emerging Sources Citation 

Index) indekslerince taranan dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen Short 

Communications, Letters (Editöre mektup hariç), Brief Report 

30 

A1.5 Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası alan indeksleri 

kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin 

özgün araştırma makalesi 

40 

A1.6 A1.1, A1.2 ve A1.5’deki değerlendirmeye girmeyen uluslararası hakemli dergilerde 

yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi 

 

 

25 

A1.7 A1.1 deki dergilerde derleme 25 
A1.8 A1.2 deki dergilerde derleme 20 
A1.9 A1.5. deki dergilerde derleme 15 

A1.10 A1.6. deki dergilerde derleme 10 
A1.11 A1.1 - A1.2 veya A1.5 - A1.6. türü dergide yayınlanan editöre mektup, teknik not, 

vaka incelemesi, tartışma 

20 

A1.12 A1.1 ve A1.2’deki dergilerde özet, kitap değerlendirme 10 
A1.13 A1.5 ve A1.6’deki dergilerde özet, kitap değerlendirme 5 

 ULUSAL  
A1.14 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün 

araştırma makalesi 

25 

A1.15 A1.14 deki dergilerde derleme 15 
A1.16 A1.14 türü dergide yayınlanan editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma 

vb. 

5 

A1.17 Bilimsel nitelikli ansiklopedilerde madde yazarı olarak görev almak (en çok 5 

maddeden puan alınabilir) 

5 

A1.18 Hakemsiz ulusal dergilerde yayınlanan araştırma makalesi 5 

 

 

  
   

A2 KİTAPLAR  

 ULUSLARARASI  
A2.1 Uluslararası yayınevleri tarafından yabancı dilde yayınlanan bilimsel, mesleki ve ders 

kitapları (ISBN’li olması zorunludur) 

150 

A2.2 A2.1’de tanımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı 75 
A2.3 A2.1 türü bir kitabın yayınlanmış çevirisi 30 
A2.4 A2.1 türü bir kitabın yayınlanmış bölüm çevirisi 20 

   

 ULUSAL  

A2.5 Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan bilimsel, mesleki ve ders kitapları (1 Ocak 

2005 tarihinden sonra basılmış kitapların ISBN’li olması zorunludur) (En fazla 2 

çalışma) 
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A2.6 A2.5’de tanımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı 50 

A2.7 Üniversitenin veya ilgili fakültenin yayın kurulundan geçmiş kitap düzeninde basılmış 

ders notu veya laboratuvar kılavuzu (En fazla 2 çalışma). 

20 

 

 

 10 

A3 KONGRE ÇALIŞMALARI  

 ULUSLARARASI  

A3.1 Uluslararası hakemli bir konferansta sözlü olarak sunulan ve konferans kitabında 

yayınlanan tam makale 

 

A3.2 Uluslararası hakemli bir konferansta sözlü olarak sunulan ve konferans kitabında 

yayınlanan özet metin 
25 

A3.3 Uluslararası hakemli bir konferansta tam metni yayınlanan poster sunumu 15 

A3.4 Uluslararası hakemli bir konferansta özet metni yayınlanan poster sunumu 10 

A3.5 Uluslararası hakemli bir konferansta yapılan yayınlanmamış sunum 5 

 ULUSAL 3 
A3.6 Ulusal hakemli bir konferansta sözlü olarak sunulan ve konferans kitabında yayınlanan 

tam metin 

 

A3.7 Ulusal hakemli bir konferansta sözlü olarak sunulan ve konferans kitabında yayınlanan 

özet metin 
15 

A3.8 Ulusal hakemli bir konferansta tam metni yayınlanan poster sunumu 9 

A3.9 Ulusal hakemli bir konferansta özet metni yayınlanan poster sunumu 5 

A3.10 Ulusal hakemli bir konferansta yapılan yayınlanmamış sunum 3 

   
   

A4 ARAŞTIRMA PROJELERİ 2 
 ULUSLARARASI  

A4.1 NATO-SFS, AB (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, 

UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. uluslararası kuruluşların desteklediği 

proje kabul edildiğinde 

 

A4.1 

A4.2 

a) Proje yürütücüsüne 

 

b) Araştırmacıların her birine 150 
c) Danışmana 100 
d) Bursiyer 75 

A4.1 dışında kalan yabancı kurum ve üniversitelerin desteklediği proje kabul 

edildiğinde 

30 

A4.2 

 

a) Proje yürütücüsüne  

b) Araştırmacıların her birine 60 
c) Danışmana 40 

d) Bursiyer 30 

ULUSAL 12 

A4.3 TÜBİTAK (AKADEMİK/SANAYİ) ve SAN-TEZ destekli proje kabul edildiğinde;  

A4.3 

A4.4 

a) Proje yürütücüsüne  

b) Araştırmacıların her birine 100 
c) Danışmana 75 

d) Bursiyer 50 
  
  
  

TUBİTAK-Hızlı Destek projelerinde (proje kabul edildiğinde); 20 

A4.4 a) Proje yürütücüsüne  
b) Araştırmacıların her birine 40 
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A4.5 c) Danışmana 30 
d) Bursiyer 20 
Savunma Sanayi Kapsamında Projelerde kabul edilen 8 

A4.5 

 

a) Proje yürütücüsüne  

b) Araştırmacıların her birine 100 

 c) Danışmana 75 

 d) Bursiyer 50 

A4.6 Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Komisyon Başkanlığınca 

desteklenmesine karar verilerek onaylanan araştırma projelerinde; 

20 

A4.6 

A4.7 

a) Proje yürütücüsüne  

b) Araştırmacıların her birine 30 
c) Danışmana 20 
Bakanlık ve resmi kurum projeleri ve endüstriyel tasarım projelerinde; 15 

A4.7 

A4.8 

a) Proje yürütücüsüne  

b) Araştırmacıların her birine 30 
c) Danışmana 20 
d) Bursiyer 15 

TÜBİTAK Kamu/Girişimcilik/Bilimsel Etk./Bilim ve Toplum Projeleri kabul 

edildiğinde 

5 

   

 a) Proje yürütücüsüne 30 

b) Araştırmacıların her birine 20 
c) Danışmana 15 

A4.9 TÜBİTAK öğrenci projelerinde danışmanlık 10 

A4.10 
Başvurusu yapılıp değerlendirmeye alınan fakat destek kararı çıkmayan TÜBİTAK 

(AKADEMİK/SANAYİ) ve SAN-TEZ destekli proje başvuruları (maksimum iki 

başvuru için) 

5 

 
 

 

A5 ATIFLAR (Her bir eser için) (En fazla toplam 100 atıf puanı sayılır)  

A5.1 
Uluslararası hakemli dergilerde başka yazarlar tarafından yapılan;  

a) 20’ye kadar olan her bir atıf için 1 
b) 20’den sonraki her bir atıf için 1,5 

A5.2 
A2.1 deki başka yazarların kitaplarında yapılan  

a) 20’ye kadar olan her bir atıf için 1 
b) 20’den sonraki her bir atıf için 1,5 

A5.3 
Yayınlanan doktora ve yüksek lisans tezlerinde yapılan  
a) 20’ye kadar olan her bir atıf için 1 
b) 20’den sonraki her bir atıf için 1,5 

   

B1 EĞİTİM ETKİNLİKLERİ  

 Doktora Tezi İçin  

B1.1 
Tezin tek danışmanı  
a) Tamamlanmış 15 
b) Devam eden 7 

B1.2 

  
Tezin asıl danışmanı  
a) Tamamlanmış 14 

b) Devam eden 7 
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B1.3 Tezin eş danışmanı  

 a) Tamamlanmış 12 

b) Devam eden 6 
 Yüksek Lisans Tezi İçin  

B1.4 
Tezin tek danışmanı  
a) Tamamlanmış 10 
b) Devam eden 5 

B1.5 
Tezin asıl danışmanı  
a) Tamamlanmış 9 

b) Devam eden 5 

B1.6 
Tezin eş danışmanı  
a) Tamamlanmış 8 

b) Devam eden 4 
 Tez Jüri Üyeliği (Danışman olunan öğrencinin tezi hariç, en fazla 20 puan alınabilir)  

B1.7 Doktora tez jüri üyeliği 4 
B1.8 Yüksek lisans tez jüri üyeliği 2 

 Dersler (Son beş yılda verilen derslerden en fazla 40 puan alınabilir)  

B1.9 
Lisans dersleri (Ders saati başına)  
a) Türkçe verilen dersler için 1,0 
b) İngilizce verilen dersler için 1,5 

B1.10 

 

 

 

 

Lisansüstü dersleri (Ders saati başına)  
a) Türkçe verilen dersler için 1,5 

b) İngilizce verilen dersler için 2,0 

B1.11 
Önlisan dersleri (Ders saati başına)  

a) Türkçe verilen dersler için 0,5 
b) İngilizce verilen dersler için 1,0 

   

B2 PATENTLER  

 ULUSLARARASI  
B2.1 Uluslararası lisans sözleşmesi yapılmış patent için her bir araştırmacıya 50 

B2.2 Uluslararası patentin her biri için her bir araştırmacıya 30 
 ULUSAL  
B2.3 Ulusal lisans sözleşmesi yapılmış patent için her bir araştırmacıya 25 

B2.4 Ulusal patentin her biri için her bir araştırmacıya 15 

B2.5 Ulusal patent ve faydalı model müracaatları 10 
   
   

B3 MESLEKİ VE DİĞER ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ  

 ULUSLARARASI  

B3.1 Uluslararası hakemli bir konferansta Düzenleme Kurulu Başkanı olmak 40 

B3.2 Uluslararası hakemli bir konferansta Oturum Başkanı/Davetli Konuşmacı/Panelist 

olmak 
20 

B3.3 Uluslararası hakemli bir konferansta Düzenleme Kurulu’nda üye olmak 15 

B3.4 Üniversite onayı ile yapılan uluslararası sergi küratörlüğü ve sergiye ilişkin yayınların 15 
yazarlığı 

B3.5 Uluslararası bir organizasyon için hazırlanan yayınlanmış bilirkişi raporu 10 

B3.6 Uluslararası hakemli bir konferansta Bilim Kurulu’nda üye olmak 5 
 ULUSAL  

B3.7 Ulusal hakemli bir konferansta Düzenleme Kurulu Başkanı olmak 25 
B3.8 Ulusal hakemli bir konferansta Oturum Başkanı/Davetli Konuşmacı/Panelist olmak 10 

B3.9 Ulusal bir organizasyon için hazırlanan bilirkişi raporu veya teknik rapor 

(mahkemelerde bilirkişilik raporu hariç) 
10 

Üniversite onayı ile yapılan ulusal sergi küratörlüğü ve sergiye ilişkin yayınların 
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B3.10 yazarlığı 5 

B3.11 Ulusal hakemli bir konferansta Düzenleme Kurulu’nda üye olmak 5 
B3.12 Ulusal hakemli bir konferansta Bilim Kurulu’nda üye olmak 3 
B3.13 Uzmanlık alanıyla ilgili sanayiye vermiş olduğu danışmanlık hizmeti (her ay için) 3 
   
   

C1 ÜYELİK VE HAKEMLİK  

 ULUSLARARASI  

C1.1 A2.1’de tanımlanan kitaplarda editörlük 75 

C1.2 A1.1 ve A1.2 grubu dergilerde baş editörlük (editor in chief) / editörlük 70 

C1.3 Uluslararası bir konferans kitabı editörlüğü veya uluslararası bir derginin özel sayı 

editörlüğü 
50 

C1.4 A1.1 ve A1.2 grubu dergilerde yardımcı editörlük (associate editor) 35 
C1.5 A1.1 ve A1.2 grubu dergilerde dil editörlüğü (linsuistic editor) 30 
C1.6 A1.1 ve A1.2 grubu dergilerde misafir editörlük (guest editor) 25 

C1.7 A1.1 ve A1.2 grubu dergilerde yayın kurulu (editorial board) üyeliği 20 
C1.8 A1.1 ve A1.2 grubu dışı dergilerde baş editörlük (editor in chief) / editörlük 35 

C1.9 A1.1 ve A1.2 grubu dışı dergilerde yardımcı editörlük (associate editor) 20 
C1.10 A1.1 ve A1.2 grubu dışı dergilerde dil editörlüğü (linguistic editor) 15 

C1.11 A1.1 ve A1.2 grubu dışı dergilerde yayın kurulu (editorial board) üyeliği 15 
C1.12 Makale hakemliği 5 
C1.13 A2.1 türü kitaplarda kitap hakemliği 10 

C1.14 Proje hakemliği (Her bir proje için) 30 

C1.15 Uluslararası mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan ve kuralları bu 

organizasyonlar tarafından belirlenen proje yarışmalarında jüri üyeliği 
20 

 ULUSAL  
C1.16 A2.5’de tanımlanan kitaplarda editörlük 20 

C1.17 Ulusal hakemli bilimsel dergilerde baş editörlük / editörlük (En fazla üç yıl için verilir.) 20 

C1.18 Ulusal bir konferans kitabı editörlüğü veya ulusal bir derginin özel sayı editörlüğü 10 

C1.19 Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği ulusal hakemli bilimsel dergilerde editör 

yardımcılığı (En fazla üç yıl için verilir.) 
10 

C1.20 Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği ulusal hakemli bilimsel dergilerde dil 

editörlüğü (En fazla üç yıl için verilir.) 
10 

C1.21 Hakemli dergilerde yayın kurulu (editorial board) üyeliği 5 

C1.22 Makale hakemliği 3 
C1.23 A2.5 türü kitaplarda kitap hakemliği 5 
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C1.24 Proje hakemliği (Her bir proje için) 15 

C1.25 Ulusal mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan ve kuralları bu organizasyonlar 

tarafından belirlenen proje yarışmalarında jüri üyeliği 
10 

 TÜBA Üyeliği  
C1.26 a) Asil Üyelik 200 

 b) Asosiye üyelik 100 
   

C2 ÖDÜLLER  

 ULUSLARARASI  

 Uluslararası mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan ve kuralları bu 

organizasyonlar tarafından belirlenen proje yarışmalarında derece almak 

 

C2.1 a) İlk üç ödül için 30 
 b) Mansiyon 15 

 Uluslararası alanlardaki yarışmalarda dereceye giren planlama, mimarlık, kentsel 

tasarım peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ödülleri 

 

C2.2 a) İlk 3 ödül için her bir eser sahibine 60 

 b) Mansiyon ödülü için her bir eser sahibine 40 

C2.3 Uluslararası kuramlardan kazanılan her bir burs için (En fazla 3 burs) 15 
C2.4 Yurt dışı doktora sonrası araştırma bursları (her ay için) 5 
C2.5 Sürekli ve periyodik olarak verilen jürili uluslararası bilim ve sanat ödülleri 150 

 ULUSAL  
 Ulusal mesleki organizasyonlar ya da Bakanlıklar tarafından onaylanan ve kuralları 

belirlenen proje Yarışmalarında derece 

 

C2.6 a) İlk üç ödül için 25 
 b) Mansiyon 10 

 Sürekli ve periyodik olarak verilen jürili ulusal bilim ve sanat ödülleri  

C2.7 a) TUBİTAK/TÜBA Bilim Ödülleri 150 
b) TUBİTAK/TÜBA Teşvik Ödülleri 75 

 Sürekli ve periyodik olarak verilen jürili ulusal bilim ve sanat ödülleri  

C2.8 a) Bilim Ödülleri 75 
b) Teşvik Ödülleri 30 

C2.9 Yurt içi doktora sonrası araştırma bursları (her ay için) 4 

Not: Bir çalışma birden fazla yerde yayınlanır/sergilenir/uygulanır/sunulur ise aday, en yüksek puanı bir 

defaya mahsus olmak üzere alır, diğer yayın/sergi/uygulama/sunumlardan puan alamaz.  

Ek-3: Ortak çalışmalarla ilgili katkı oranları tablosu 

İsim sırası Ortak çalışmadaki yazar sayısı 

1 2 3 4 5 > 5 

1inci 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 

2inci - 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 

3üncü - - 0.70 0.65 0.60 0.55 

4üncü - - - 0.55 0.50 0.45 

5inci - - - - 0.40 0.35 

> 5inci - - - - - 0.25 

*Lisansüstü tezlerden üretilen yayınlarda Danışman birinci isim gibi değerlendirilir  

*Makalelerin Sorumlu Yazarı birinci isim gibi değerlendirilir.  

 


