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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA  

YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ 
 

I. GENEL İLKELER 
 

1) Yayınlarla ilgili olarak “yayımlanmış” şartı aranır, yayıma kabul edildiğine ilişkin 
belge geçerli değildir. Ancak, Web of Science, Scopus ve TR Dizin veri tabanında 
yayımlanmak üzere DOI numarası almış makale, yayımlanmış makale olarak kabul 
edilir.  

 

2) Tek yazarlı eserlerde yazar tam puan, iki yazarlı eserlerde yazarlar tam puanın 
0,8'ini, üç yazarlı eserlerde 0,6’sını alır. Dört ve daha fazla yazarlı eserlerde 
yazarların puanı “2,0xPuan/Yazar Sayısı” formülüne göre hesaplanır.  

 

3) Başvuru dosyası hazırlandığında; ilgili birim yöneticisi, ilgili bölüm/program 
başkanı ve bölümden bir profesör öğretim üyesinden (profesör bulunmadığında 
bir doçentten, doçent bulunmadığında da doktor öğretim üyesinden) oluşan üç 
kişilik bir Komisyon kurulur. Bu Komisyon, adayın başvuru dosyasında beyan 
ettiği puanları Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme ve 
Atama Ölçütlerine göre kontrol ederek, adayın asgari koşulları sağlayıp 
sağlamadığını tespit eder.  

 

II. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, DOÇENT VE PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURULAR 
İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 
 

A. İlk kez doktor öğretim üyesi kadrosuna başvurabilmek için adayın; 
 

1) Doktora yapmış, sanat dallarından birinde yeterlik kazanmış veya tıpta 
uzmanlık almış olması, 

 

2) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil 
sınavından en az 65 (altmış beş) puan ya da geçerliliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış 
olması; bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise başka bir 
yabancı dilden en az 55 puan almış olması,  

 

3) “Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme ve Atama 
Ölçütleri”ne göre “Eğitim Bilimleri Temel Alanı”, “Filoloji Temel Alanı”, “Sosyal, 
Beşerî ve İdari Bilimler Temel Alanı”, “Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel 
Alanı”, “Hukuk Temel Alanı”, “İlahiyat Temel Alanı”, “Güzel Sanatlar Temel 
Alanı” ve “Spor Bilimleri Temel Alanı”nda toplamda en az 400 puan; “Fen 
Bilimleri ve Matematik Temel Alanı”, “Mühendislik Temel Alanı”, “Ziraat, Orman 
ve Su Ürünleri Temel Alanı” ve “Sağlık Bilimleri Temel Alanı”nda toplamda en az 
600 puan alması gerekir. Bu gerekli puanın;  

 

a) Üniversitelerarası Kurul “Eğitim Bilimleri Temel Alanı”, “Filoloji Temel 
Alanı”, “Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Temel Alanı”, “Mimarlık, Planlama ve 
Tasarım Temel Alanı”, “Güzel Sanatlar Temel Alanı”, “İlahiyat Temel Alanı” ve 

“Spor Bilimleri Temel Alanı”nda en az 80 puanının 1 ve 2. maddelerden olması, 
 

b) Üniversitelerarası Kurul “Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı”, 
“Mühendislik Temel Alanı”, “Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı” ve 
“Sağlık Bilimleri Temel Alanı”nda en az 150 puanının 1 ve 2. maddelerden 
olması, ancak adayın eserlerinden en az birinin SCI, SCI‐Expanded, SSCI ve 
AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış olması,  

 

c) Üniversitelerarası Kurul “Hukuk Temel Alanı”nda en az 200 puanının 1 ila 3. 
maddelerden olması zorunludur.  
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B. Doktor öğretim üyeliğine her yeniden atanma öncesindeki 4 yıl için adayın; 
 

1) Tüm temel alanlarda en az 30 puanının, 41‒45. maddelerden olması, 
 

2) “Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme ve Atama 
Ölçütleri”ne göre “Eğitim Bilimleri Temel Alanı”, “Filoloji Temel Alanı”, 
“Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Temel Alanı”, “Mimarlık, Planlama ve 
Tasarım Temel Alanı”, “Hukuk Temel Alanı”, “İlahiyat Temel Alanı”, “Güzel 
Sanatlar Temel Alanı” ve “Spor Bilimleri Temel Alanı”nda toplamda en az 400 
puan; “Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı”, “Mühendislik Temel Alanı”, 
“Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı” ve “Sağlık Bilimleri Temel 
Alanı”nda toplamda en az 600 puan alması gerekir. Bu gerekli puanın; 

 

a) Üniversitelerarası Kurul “Eğitim Bilimleri Temel Alanı”, “Filoloji Temel 
Alanı”, “Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Temel Alanı”, “Mimarlık, Planlama 
ve Tasarım Temel Alanı”, “Güzel Sanatlar Temel Alanı”, “İlahiyat Temel 
Alanı”, “Spor Bilimleri Temel Alanı”nda en az 80 puanın 1 ve 2. 
maddelerden olması, 

 

b) Üniversitelerarası Kurul “Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı”, 
“Mühendislik Temel Alanı”, “Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı” ve 
“Sağlık Bilimleri Temel Alanı”nda en az 150 puanın 1 ve 2. maddelerden 
olması, ancak adayın eserlerinden en az birinin SCI, SCI‐Expanded, SSCI 
ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış olması,  

 

c) Üniversitelerarası Kurul “Hukuk Temel Alanı”nda en az 200 puanının 1 ila 
3. maddelerden olması zorunludur.  

 

Görev süresi sona erecek olan Doktor Öğretim Üyesi yeniden atanmak için süre 
bitiminden en az iki ay önce ilgili birim yönetimine başvuru dosyasını  (flash 
bellek içerisinde)  teslim etmelidir. 

 

Yeniden atamalarda; bir önceki atama tarihinden sonraki çalışmalar kullanılır.  
 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçent unvanı verilen adaylardan 
yeniden atanma için dosya istenmez. 
 

C. Doçent kadrosuna başvurabilmek için adayın;  
 

1) Tüm temel alanlarda en az 45 puanın, 41‒45. maddelerden olması, 
 

2) Doçentlik unvanını almış olması ve doçentlik sözlü sınavından başarılı 
olması kaydıyla, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik sonrası çalışmalarıyla 
“Eğitim Bilimleri Temel Alanı”, “Filoloji Temel Alanı”, “Sosyal, Beşerî ve İdari 
Bilimler Temel Alanı”, “Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı”, 
“Hukuk Temel Alanı”, “İlahiyat Temel Alanı”, “Güzel Sanatlar Temel Alanı” 
ve “Spor Bilimleri Temel Alanı”nda en az 900 puan; “Fen Bilimleri ve 
Matematik Temel Alanı”, “Mühendislik Temel Alanı”, “Ziraat, Orman ve Su 
Ürünleri Temel Alanı” ve “Sağlık Bilimleri Temel Alanı”nda en az 1500 puan 
alması gerekir. Bu gerekli puanın; 

 

a) Üniversitelerarası Kurul “Eğitim Bilimleri Temel Alanı”, “Filoloji Temel 
Alanı”, “Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Temel Alanı”, “Mimarlık, 
Planlama ve Tasarım Temel Alanı”, “İlahiyat Temel Alanı” ve “Spor 
Bilimleri Temel Alanı”nda doçentlik derecesi almış öğretim elemanları 
için en az 150 puanının 1 ve 2. maddelerden olması,  

 

b) Üniversitelerarası Kurul “Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı”, 
“Mühendislik Temel Alanı”, “Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı”  
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ve “Sağlık Bilimleri Temel Alanı”nda doçentlik derecesi almış öğretim 
elemanları için en az 300 puanının 1 ve 2. maddelerden olması, 

 

c) Üniversitelerarası Kurul “Hukuk Temel Alanı”nda doçentlik derecesi 
almış öğretim elemanları için en az 350 puanının 1 ila 3. maddelerden 
olması, 

 

d) Üniversitelerarası Kurul “Güzel Sanatlar Temel Alanı”ndan doçentlik 
derecesi almış öğretim elemanları için en az 150 puanının 1 ve 2. 
maddelerden ve en az 150 puanının 28-40. maddelerden olması 
zorunludur.  

 

D. Profesör kadrosuna başvurabilmesi için adayın;  
 

1) Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar ya da üniversiteler tarafından 
desteklenen en az bir araştırma projesinde (Yayın ve Araştırma Teşvik 
Projeleri ve Lisansüstü Projeler hariç) yürütücü olarak görev alması ve 
projeyi başarıyla tamamlamış olması, 

 

2) Tüm temel alanlarda en az 60 puanın, 41‒45. maddelerden olması,  
 

3) 2547 sayılı Kanunun 26 (a) maddesinin 1. ve 2. bentlerinde yer alan koşulları 

doçent unvanını aldıktan sonra yaptığı çalışmalarla yerine getirecek şekilde, 
“Eğitim Bilimleri Temel Alanı”, “Filoloji Temel Alanı”, “Sosyal, Beşeri ve İdari 
Bilimler Temel Alanı”, “Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı”, “Hukuk 
Temel Alanı”, “İlahiyat Temel Alanı”, “Güzel Sanatlar Temel Alanı” ve “Spor 
Bilimleri Temel Alanı”nda en az 900 puan; “Fen Bilimleri ve Matematik 
Temel Alanı”, “Mühendislik Temel Alanı”, “Ziraat, Orman ve Su Ürünleri 
Temel Alanı” ve “Sağlık Bilimleri Temel Alanı”nda en az 1500 puan alması 
gerekir. Bu gerekli puanın; 
 

a) Üniversitelerarası Kurul “Eğitim Bilimleri Temel Alanı”, “Filoloji Temel 
Alanı”, “Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Temel Alanı”, “Mimarlık, 
Planlama ve Tasarım Temel Alanı”, “İlahiyat Temel Alanı” ve “Spor 
Bilimleri Temel Alanı”nda doçentlik derecesi almış öğretim elemanları 
için en az 150 puanının 1 ve 2. maddelerden olması, 

 

b) Üniversitelerarası Kurul “Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı”, 
“Mühendislik Temel Alanı”. “Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı” 
ve “Sağlık Bilimleri Temel Alanı”nda doçentlik derecesi almış öğretim 
elemanları için en az 300 puanının 1 ve 2. maddelerden olması, 

 

c) Üniversitelerarası Kurul “Hukuk Temel Alanı”nda doçentlik derecesi 
almış öğretim elemanları için en az 350 puanının 1 ila 3. maddelerden 
olması, 

 

d) Üniversitelerarası Kurul “Güzel Sanatlar Temel Alanı”ndan doçentlik 
derecesi almış öğretim elemanları için en az 150 puanının 1 ve 2. 
maddelerden ve en az 300 puanının 28-40. maddelerden olması 
zorunludur. 

 

4) Aday, puanlama tablosunun 1, 2, 7(a) veya 7(d) maddelerinde yer alan 
alanıyla ilgili çalışmalarından birini başlıca eser olarak sunmak zorundadır. 
 

 

Başlıca eser: Doçent unvanı alındığı tarihten sonra yayınlanmış tek yazarlı veya 
birinci isimli makale, tek yazarlı kitap (ders kitabı hariç), danışmanlığını yaptığı 
öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale.  
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III. YÜRÜRLÜK 

 

Yapılan değişikliklerin tümü 0 1/ 0 8 / 2 0 2 3  tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Bu tarihten önce yapılacak atamalarda 2 9 / 0 1 / 2 0 1 9  t a r i h l i  v e  1 / 1  s a y ı l ı  
S e n a t o  k a r a r ı y l a  k a b u l  e d i l e n  v e  y ü r ü r l ü k t e  b u l u n a n  “Anadolu 
Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurularla İlgili Değerlendirme 
Ölçütleri”nin ilgili maddelerine göre işlem yapılır. 

 

Geçiş Hükümleri:  
 

1- 0 1/ 0 8 / 2 0 2 3  - 0 1/ 0 8 / 2 0 2 4  tarihi arasındaki başvurularda puanlama 
tablosunun 1 ve 2. maddelerinden alınması gereken zorunlu puanlar 3. maddede 
belirtilen çalışmalardan da alınabilir. 

 

2- Yürürlük tarihi itibariyle yeniden atamasına bir yıldan az süre kalmış doktor 
öğretim üyelerinin ilgili temel alanın asgari atanma puanının dörtte birini 
sağlaması koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılır. 
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IV. PUANLAMA TABLOSU 
 

A. YAYIN VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 

MAKALELER PUAN 

1) SCI (Science Citation Index), SCI‐Expanded (Science Citation Index‐
Expanded), SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and 
Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik 
not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
dışındaki makaleler 

 
150 

2) Emerging Sources Citation Index (ESCI) veya SCOPUS tarafından taranan 
dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve 
özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 

100 

3) ULAKBİM (TR-Dizin) tarafından taranan hakemli dergilerde veya ÜAK 
tarafından yayımlanan doçentlik başvuru şartlarında ilgili temel alanda açık 
olarak adı geçen (2. madde dışında) uluslararası alan indeksleri 
kapsamındaki dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, 
vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 

70 

4) Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, 
editöre mektup, tartışma vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki 
makaleler  

45 

5) 1,2,3 ve 4. Maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre 
mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar: Adı geçen 
maddelerde belirtilen puanların yarısı  

 

 

BİLDİRİLER 

6) Uluslararası ve ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi 
bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan, başvurduğu 
alanla ilgili ve programda yer alan; 

PUAN 

a) Web of Science Conference Proceedings Citation Index’te taranan 
bildiri 

45 

b) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış 
sözlü bildiri 

30 

c) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve özet metni basılmış 
sözlü bildiri 

15 

d) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam veya özet metni 
basılmış poster bildiri 

15 

e) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü 
bildiri 

20 

f) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş ve özet metni basılmış sözlü 
bildiri 

10 

g) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam veya özet metni 
basılmış poster bildiri 

10 
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KİTAPLAR 

7) Alanı ile ilgili ve bildiri kitapları dışında olmak koşuluyla; PUAN 

a) Web of Science Book Citation Index’te taranan uluslararası 
yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap yazarlığı 

150 

b) Web of Science Book Citation Index’te taranan uluslararası 
yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü 

90 

c) Web of Science Book Citation Index’te taranan uluslararası 
yayınevleri tarafından yayımlanmış bölüm yazarlığı* 

60 

d) Ulusal yayınevleri veya Web of Science Book Citation Index’te 
taranmayan diğer uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış 
kitap yazarlığı  

90 

e) Ulusal yayınevleri veya Web of Science Book Citation Index’te 
taranmayan diğer uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış 
kitap editörlüğü  

45 

f) Ulusal yayınevleri veya Web of Science Book Citation Index’te 
taranmayan diğer uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış 
bölüm yazarlığı* 

30 

g) Alanında bilimsel kitap çevirmenliği 60 

h) Alanında bilimsel makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirmenliği 20 

* Bu madde kapsamında aynı kitapta en fazla iki bölüm değerlendirmeye alınır. 

Ulusal Yayınevi: En az dört yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları 

Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda 

farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi. 

Uluslararası Yayınevi: En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, 

yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca 

belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı 

alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.  

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ PUAN 

8) Başarıyla tamamlanmış AB Araştırma ve Çerçeve Programı Projesinde 
koordinatör / baş araştırmacı / yürütücü olmak 

 
200 

9) Başarıyla tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma 
projesinde ortak araştırmacı olmak 

150 

10) Başarıyla tamamlanmış uluslararası destekli araştırma projesinde 
yürütücü olmak 

 
120 

11) Başarıyla tamamlanmış uluslararası destekli araştırma projesinde 
araştırmacı olmak 

 
60 

12) Üniversite dışı kaynaklarca (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar ve 
diğer kamu kurumları) desteklenen nitelikli araştırma/ uygulama projesinde 
yürütücü olmak 

 
120 

13) Üniversite dışı kaynaklarca (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar ve 
diğer kamu kurumları) desteklenen araştırma/ uygulama projesinde 
araştırmacı olmak 

 
60 

14) TÜBİTAK’a sunulmuş “Panel” tarafından değerlendirilmiş ancak kabul 
edilmemiş projede yürütücü olmak  

20 

15) Üniversiteler tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesinde 
(BAP) yürütücü olmak (Yayın ve Araştırma Teşvik Projeleri ve Lisansüstü 
Projeler hariç) 

50 

16) Üniversiteler tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesinde 
(BAP) araştırmacı olmak (Yayın ve Araştırma Teşvik Projeleri ve Lisansüstü 
Projeler hariç) 

 
20 
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PATENT, FAYDALI MODEL VE TASARIM 

17) Patent, Faydalı Model ve Tasarım: (Bu madde kapsamındaki puanlar kişi 
sayısına bölünür.) 

PUAN 

a) Uluslararası patent  250 

b) Ulusal patent 150 

c) Faydalı model 90 

d) Tasarım tescili 90 

Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT-Patent Cooperation 
Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent 
başvurusu 

Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine 
dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu 

 

DERGİ EDİTÖRLÜKLERİ VE HAKEMLİKLER 

 PUAN 

18) SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük/alan 
editörlük (Her yıl için) 

120/60 

19) Emerging Sources Citation Index (ESCI) veya SCOPUS tarafından taranan 
dergilerde editörlük/alan editörlük (Her yıl için) 

60/30 

20) ULAKBİM (TR-Dizin) tarafından taranan hakemli dergilerde veya ÜAK 
tarafından yayımlanan doçentlik başvuru şartlarında ilgili temel alanda açık 
olarak adı geçen (2. madde dışında) uluslararası alan indeksleri 
kapsamındaki dergilerde editörlük/alan editörlük (Her yıl için) 

40/20 

21) Yukarıdaki maddelerin kapsamı dışında kalan diğer bilimsel, sanatsal 
veya mesleki dergilerde editörlük/alan editörlük (Her yıl için) 15/10 

22) Yukarıda belirtilen dergilerde yardımcı editörlük için ilgili maddelerde 
editörlük için belirtilen puanların yarısı  

23) Yukarıda belirtilen dergilerdeki konuk editörlük ve hakemlik için ilgili 

maddelerde editörlük için belirtilen puanların beşte biri. (Her yıl en fazla 5 

adet) 
 

ATIFLAR 

 PUAN 

24) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; 
uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış yabancı dildeki kitaplarda 
yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, 
metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 

 
15 

25) Emerging Sources Citation Index (ESCI) veya SCOPUS tarafından taranan 
dergilerde; uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış yabancı dildeki 
kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer 
almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın 
adayın atıf yapılan her eseri için 
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26) ULAKBİM (TR-Dizin) tarafından taranan hakemli dergilerde veya ÜAK 
tarafından yayımlanan doçentlik başvuru şartlarında ilgili temel alanda açık 
olarak adı geçen (2. madde dışında) uluslararası alan indeksleri 
kapsamındaki dergilerde; ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış 
kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her 
birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her 
eseri için 

 
 

5 

27)  Di ğ er  h akemli dergilerde; ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış 
kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer 
almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın 
adayın atıf yapılan her eseri için 

 
2 



 

8 

 

B. SANAT VE TASARIM FAALİYETLERİ 

 PUAN 

28) Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt 
dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya 
telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla dijital 
platformlarda, sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması 
veya gösterime, dinletime girmesi, seslendirilmesi ya da tasarım projelerinin 
dış ülkelerde uygulanmış olması (*) 

 

150 

29) Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt 
içinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya 
telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla dijital 
platformlarda, sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması 
veya gösterime, dinletime girmesi, seslendirilmesi ya da tasarım projelerinin 
kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış olması (*) 

 

50 

30) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile uluslararası 
jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerine kabul edilmek  25 

31) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal jürili 
yurt dışında karma sanat ve tasarım etkinliklerine kabul edilmek  20 

32) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde 
jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerine kabul edilmek  15 

33) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt dışında 
kişisel etkinliklerde bulunmak (**), (***) 

50 

34) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde 
kişisel etkinliklerde bulunmak (**), (***) 

40 

35) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt dışında 
karma veya grup sanat ve tasarım etkinliklerine katılmak (**) 

15 

36) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde 
karma veya grup sanat ve tasarım etkinliklerine katılmak (**) 

10 

37) Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, 
trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak 

30 

38) Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal 
gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak 

25 

39) Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış 
olmak 

90 

40) Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış olmak 50 
(*) Afiş, ilan, pankart, poster, kapak logo vb. tasarım projelerinin en az 3 çalışmadan oluşması 
gerekmektedir. Aksi hâlde, her çalışmaya söz konusu puanın üçte biri verilir. 

(**) Aynı program ile tekrar eden konser ve sahne sanatları etkinliklerinde, 1 yıl içerisinde en 
fazla 2 etkinlik değerlendirmeye alınır. 

(***) Sergilerin; en az 3 yıl boyunca süreli sergiler açan galerilerde veya müze galerilerinde 
açılması gerekmektedir. Plastik sanatlar ve tasarım alanlarında aynı yıl içerisinde en fazla 2 
kişisel sergi/ görsel/ses ve görüntü kayıtları kullanılabilir. Her bir beste kişisel etkinlik kabul 
edilir. 

 

C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 

ÖĞRETİM FAALİYETLERİ PUAN 

41) Son 5 yılda (doktor öğretim üyesi atamasında son atama döneminde) her 
türlü ortamda verilmiş dersler; her yarıyılda verilen en fazla 3 ders için (*) 

 

Ön lisans/Lisans/ Lisansüstü 5 

(*) Bilim alanı yabancı dil olmayan programlardaki derslerin yabancı dilde verilmesi 
durumunda ilgili puanın %50 fazlası alınır. 
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TEZ YÖNETİMİ PUAN 

42) Yönetiminde tamamlanan her tez/proje için (*);  

a) Doktora/Sanatta Yeterlik 24 

b) Tezli Yüksek Lisans 12 

c) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi/Lisans mezuniyet projesi 4 

(*) Yüksek Lisans veya doktora tezinin TÜBİTAK projesiyle yapılmış olması durumunda ilgili 

puanların %50 fazlası, BAP projesiyle yapılmış olması durumunda ilgili puanların %30 

fazlası alınır. 

 

43) Yönetiminde en az 1 yıldan fazla yürütülen, tamamlanmamış her 
doktora tezi/sanatta yeterlik için 8 

44) Tamamlanan her tez için doktora/sanatta yeterlik tez izleme 
komitesinde görev almak 

4 

45) İkinci danışmanlık için 42. ve 43. maddelerde belirtilen puanların yarısı 
uygulanır. 

 

D. DİĞER FAALİYETLER 

 PUAN 

46) Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürütülen arkeolojik kazılarda;  

a) Başkan olarak görev almak 100 

b) Başkan Yardımcısı olarak görev almak 75 

c) Heyet Üyesi olarak görev almak 50 

47) Yurtdışında düzenlenen bilim, sanat ve tasarım yarışmalarında jüri 
üyeliği 

60 

48) Yurtiçinde düzenlenen bilim, sanat ve tasarım yarışmalarında jüri üyeliği 30 

49) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), festival, bienal, 
trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde, etkinliğin 
planlanmasından sonuçlanmasına kadar geçen süreçte; 

 

a) Başkanlık yapmak 30 

b) Düzenleme Kurulunda görev almak 5 

50) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), festival, bienal, trienal 
gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde; 

 

a) Başkanlık yapmak 25 

b) Düzenleme Kurulunda görev almak  3 

51) Yurtdışı yayınlarda adayın kendi alanında bilimsel, sanatsal çalışmaları 
hakkında yayın yapılmış olması (*) 

10 

52) Yurtiçi yayınlarda adayın kendi alanında bilimsel, sanatsal çalışmaları 
hakkında yayın yapılmış olması (*) 5 

53) Alanıyla ilgili bilimsel, sanatsal veya eğitsel içerikli olmak koşulu ile 
görsel, işitsel, basılı ve elektronik ortamlarda yayın ve yayım etkinliklerinde 
bulunmak (*), (**) 

 

a) Yapımcı/Yönetmen/Proje Sorumlusu 20 

b) Senarist 16 

c) Yazılım, öğretim veya tasarımı gerçekleştirme 16 

d) Görüntü Yönetmeni 14 

e) Sanat Yönetmeni 10 

f) Bilimsel Danışman 10 

(*) Her yıl için en fazla 2  etkinlik değerlendirmeye alınır. Maddede yer alan etkinlikler ortak 
yapılmışsa söz konusu puan kişi sayısına bölünür. 

(**) Bu etkinliklerin ulusal platformlarda yayımlanması durumunda belirtilen puanın üç katı, 
uluslararası platformlarda yayımlanması durumunda dört katı puan verilir. 

 



 

10 

 

ÖDÜLLER (YAYIN TEŞVİKLER HARİÇ) PUAN 

54) Alanında saygın uluslararası kuruluşlar tarafından verilen 
bilimsel/sanatsal nitelikli ödül almak 

200 

55) Alanında (TÜBA, TÜBİTAK, YÖK) ulusal bilimsel/sanatsal nitelikli ödül 
almak 

100 

56) Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından verilen 
bilimsel/sanatsal nitelikli ödül almak 

40 

İDARİ GÖREVLER VE KOMİSYON/KURUL ÇALIŞMALARI (*) PUAN 

57) Dekanlık, enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğü, 
üniversite yönetim kurulu üyeliği, senato üyeliği, dekan yardımcılığı, 
enstitü/yüksekokul/meslek yüksek okulu müdür yardımcılığı, bölüm 
başkanlığı yapmış olmak (Her yıl için) 

 
20 

58) Araştırma merkezi müdürlüğü, Rektörlüğe bağlı koordinatörlüklerde 
koordinatörlük, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı yapmış 
olmak (Her yıl için) 

 
10 

59) Birim kurul üyeliği, birim yönetim kurulu üyeliği, Rektörlük uhdesinde 
görev yapan komisyon veya kurullarda üyelik yapmış olmak (Her yıl için) 

 
7 

(*) Bu kısımda yer alan görevlerden en fazla 3 (üç) tanesi değerlendirmeye alınır.  

 


