MEF ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ
YÜKSELTME ve ATAMA ÖLÇÜTLERİ
Ad ve Soyad

Başvuru Tarihi

Başvurduğu Kadro

İmza
AKADEMİK FAALİYET PUANLARI

BÖLÜM 1.

Puan

M3

MAKALE
SCI, SCI-Expanded, SSCI yada AHCI kapsamındaki dergilerde basılmış makale
SCI, SCI-Expanded, SSCI yada AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, teknik
not, örnek çalışma, tartışma
Diğer İndeksler kapsamındaki dergilerde basılmış makale

M4

Uluslararası hakemli dergilerde basılmış makale

3

M5

Ulusal hakemli dergilerde basılmış makale

2

K1

KİTAP
Uluslararası (10)/Ulusal (3) yayın evlerince basılmış bilimsel kitap/ansiklopedi

10 (3)

K2

Uluslararası (6)/Ulusal (1) yayın evlerince basılmış bilimsel kitap/ansiklopedi bölümü

6 (1)

M1
M2

K3

Uluslararası (3)/ Ulusal (1) yayın evlerince basılmış bilimsel kitap/ansiklopedi/dergi
editörlüğü
PROJE

10*
6
5

3 (1)

P1

Proje yürütücüsü (10) / elemanı (4) olarak tamamlanan uluslararası proje

10 (4)

P2

Proje yürütücüsü (8) / elemanı (3) olarak tamamlanan ulusal proje

8 (3)

R1
R2

RAPOR
Uluslararası kuruluş destekli araştırma sonuçlarının bu kuruluşlarca basılan raporu
(IMF, NATO v.b.)
Ulusal kuruluş destekli araştırma sonuçlarının bu kuruluşlarca basılan raporu
(TÜBİTAK, Merkez Bankası v.b.)
SERGİLENEN ESER / GERÇEKLEŞTİRİLEN PERFORMANS

Faaliyet Toplam
Sayısı
Puan

3
1

S1

Uluslararası (10) ve Ulusal (5) sergilerde eserlerini sergileme

10 (5)

S2

Uluslararası (10) ve Ulusal (5) platformlarda eserlerinin performansını gerçekleştirme

10 (5)

BÖLÜM 1 Toplam Puanı (Y.Doç./Doç./Prof. kadroları için minimum puanlar:
20/50/80-MF; 10/20/35-STMF; 10/20/40-İİSBF; 10/30/50-EF; en az 1/4/Kitap+2 adet M1, M3, M4, M5+Tez Yön.-HF)
* Okulda Üniversite Modeli uygulanması içeriyorsa +5

BÖLÜM 2.

Puan

Faaliyet Toplam
Sayısı
Puan

YAYIN
Y1

Uluslararası konferans bildiri kitabında basılmış bildiri (5), özet (3), poster (2)

5 (3, 2)

Y2

Ulusal/uluslararası katılımlı konferans bildiri kitabında basılmış bildiri, özet, poster

Y3

Kitap çevirisi, kitap bölümü çevirisi

Y4

Kitap ve karar tahlilleri

1

Y5

Diğer yazarlardan alınan atıf

1

1
3 (1)

FİKRİ MÜLKİYET-SEKTÖR DENEYİMİ
F1

Uluslararası proje yarışmalarında ilk 3 (20,15,10) /mansiyon (5)

20 (15, 10, 5)

F2

Ulusal proje yarışmalarında ilk 3 (10,7,5) /mansiyon (3)

F3

Uluslararası (50) / Ulusal (25) alınan patent

50 (25)

F4

Uluslararası (100) / Ulusal (50) kullanılan patent

100 (50)

F5

Teknoloji geliştirme bölgesinde Ar-Ge şirketi kurmak

F6

Doktora eğitimini tamamlamadan önce (a) ve sonra sektörde çalışılan yıl sayısı (b)

10 (7, 5, 3)

20
ax2
bx5

EĞİTİM-ÖĞRETİM
E1

E-ders kitabı yazmak

15

E2

Flipped Classroom Modeli uyarınca ders hazırlayıp yürütmek

2

E3

Değişim programları ile uluslararası üniversitelerde verilen bir yarıyıllık öğretim

5

E4

Son iki senede dönem başına haftalık ders yükünün 9’u geçen saat sayısı (a)

a

E5

Tamamlanmış Doktora (10) / Yüksek Lisans (4) tez danışmanlığı

E6

Bitirme Tezi danışmanlığı

10 (4)
1

HİZMET
H1

Uluslararası (10) /Ulusal (5) hakemli bilimsel dergilerde en az 1 yıl editörlük

10 (5)

H2

Uluslararası (3) /Ulusal (1) hakemli dergilerde en az 1 yıl yayın kurulu üyeliği

3 (1)

H3

Uluslararası (6) /Ulusal (2) hakemli bilimsel dergilerde özel sayı editörlüğü

6 (2)

H4

Uluslararası (2) /Ulusal (1) düzeyde indeksli dergi hakemliği

2 (1)

H5

TÜBİTAK panel üyeliği (2), hakemliği / bağımsız proje değerlendiriciliği (1)

2 (1)

H6

AB Projesi değerlendiriciliği

H7

Doktora tez izleme komitesi (2)/ Yüksek Lisans jüri (1) üyeliği

2 (1)

H8

Uluslararası (5) /Ulusal(2) toplantı koordinatörlüğü, sergi küratörlüğü

5 (2)

H9

Başkan / üye olarak bir uluslararası (5/2), ulusal (3/1) konferans düzenleme

H10

Uluslararası (5) / Ulusal (3) bir yarışmada / öğrenci yarışmasında (1) jüri üyeliği

5 (3, 1)

H11

Uluslararası (20) / ulusal (10) bilimsel kuruluşlarca verilen bilim ve hizmet ödülü

20 (10)

H12

Öğretim ödülü

10

5 (2); 3 (1)

7

2

EF1
EF2
EF3
EF4
EF5

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL ŞARTLARI
Eğitim alanındaki uluslararası (20)/ulusal (10) patentlerin özgün yazılım, materyal,
model ve teknolojik uygulamalarını kullanmak
Okullarla işbirliği çerçevesinde bir sınıfta tek başına veya bir öğretmenle birlikte bir
4
dönem öğretmenlik yapmak
Okullarla işbirliği çerçevesinde bir okulda tek başına veya bir psikolojik danışmanla
4
birlikte bir dönem psikolojik danışmanlık yapmak
Öğretmen ve psikolojik danışman adaylarının, işbirliği yapılan okullarda, bir dönem
ders vermesini, uygulama ve araştırma etkinliklerinde bulunmasını planlamak,
denetlemek ve değerlendirmek
MEF Eğitim Komisyonunun onayladığı akademik bir yayının çevirisi (a: makale her 20
sayfa, kitap her 50 sayfa)

20 (10)
5
5
3
ax1

BÖLÜM 2 Toplam Puanı
BÖLÜM 1+2 TOPLAM PUANI (Y.Doç./Doç./Prof. kadroları için minimum puanlar :
50/125/250-MF; 35/80/175-STMF; 15/70/160-İİSBF;40/80/180-EF; 25/50/100 HF)
Notlar:
1
M1, M2, M3, M4; K1, K2, K3 farklı etki katsayılı 2-5 gruba ayrılabilir.
2
Farklı ağırlıkta gruplar halinde değerlendirilen yayınların belirli gruplarında dikkate alınacak yayın sayılarına sınır
koyulabilir (örneğin, dördüncü grupta en fazla 3; beşinci grupta ise en fazla 5 yayın değerlendirmeye alınabilir. Beşinci
grupta yeterli sayı olmadığında, 5 kotası dördüncü gruptaki yayınlarla doldurulabilir.)
3
Adayın alacağı puan yazar sayısı ve sırasına göre farklı oranlarda olabilir.
4
Uygulama etkinliği bir dönem boyunca en az haftada bir gün veya haftada toplam beş saatten az olamaz.

PUANLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
a) Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük kadrosuna başvuran adaylar başvurularında yer alan
tüm etkinliklerini bu esaslara göre düzenleyerek aldıkları puanları gösteren bir listeyi dosyalarına
koyacaklardır.
b) Yayınlanması kabul edilmiş eserlerden en çok iki tanesi “yayınlanmış” kabul edilir; ancak, aday
yayınlanması kabul edilmiş eserler için “yayınlanması kabul edildi” yazısını eserin son şekline
eklemelidir.
ADAYIN SAĞLAMASI GEREKEN ÖN KOŞULLAR
1. İngilizce Ders Verebilme: İngilizce yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını
gösteren belge;
•

•
•

KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya
eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan, bu puan muadili bir puan
almış olmak,
Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması,
Lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu ülkede derslerin bu dille
verildiği bir programda tamamlamış olmak.

İlk kez yapılan atamalarda, yardımcı doçentler için Dekan veya Müdür, doçent ve profesörler için
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ilgili Bölüm veya Anabilim Dalı, Batı Dilleri ve Edebiyatları

3

Bölümü, Çeviribilim Bölümü öğretim üyeleri arasından en az üç kişilik bir dil jürisi seçilir. Dil jürisi
2547 sayılı Yüksek Öğretim yasasının 23. Maddesinde öngörülen yabancı dil sınavını yapar. Dil
jürisi ayrıca adayın başvurduğu birimde kamuya açık ve İngilizce olarak yapacağı bir sunuşu
dinleyerek İngilizce ders verebilme yeteneğini değerlendirir. Aday, jürinin hazırlayacağı rapordan
onay aldığı takdirde, diğer kriterler değerlendirmeye alınır.
2. Yurtdışı Deneyim Süresi: Tüm kadro yükseltme ve atamalarda, bir defaya mahsus, MEF
Üniversitesi tarafından uygun görülen yurt dışındaki uluslararası eğitim ve araştırma kurum ve
kuruluşlarında en az toplam bir öğretim yılı (iki dönem) öğretim veya araştırma yapmış olma
koşulu aranır. İki öğretim döneminin (yarıyıl) aynı yıl olması şart değildir. Bu koşul, Hukuk
Fakültesi için uygulanmayacaktır.
3. Ders verme deneyimi: Adayın Doçent veya Profesör kadrosuna yükseltilebilmesi ve/veya
atanabilmesi için en az iki farklı kuramsal dersi Flipped Classroom yöntemi ile oluşturup
yürütmüş olması; veya en az iki farklı mimari proje stüdyosu oluşturup yürütmüş olma koşulu
aranır.
4. Başlıca Eser ve Yayın Sayısı (Mühendislik Fakültesi)
Başlıca eser, adayın yayına konu olan çalışmanın ana üreticisi olduğu, özgün bilgi katkısı içeren, M1
kategorisinde yer alan kaynaklarda yayımlanmış olan uluslararası bilimsel yayın olarak tanımlanır.
Başlıca eser tanımındaki Ana Üretici, söz konusu yayında adayın ilk yazar ya da sorumlu yazar olması
veya yayının, adayın yaptığı ya da yönetmiş olduğu bir yüksek lisans veya doktora tezinden, veya
yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir bilimsel araştırmadan türetilmiş olduğu anlamına gelmektedir.
Bir başlıca eser, sadece bir akademik yükseltme ve atama aşamasında ve sadece bir kişi için
kullanılabilir.
Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için en az iki başlıca eser koşulu aranır.
Adayın, Akademik Faaliyet Puanları Tablosundaki Bölüm 1 ve 2’de en az 20 ve 50 puanı
tamamlamış olması gerekir.
Doçent kadrosuna atanabilmek için, M1 kategorisinde en az 5 yayın koşulu aranır. Bu yayınlardan
en az iki tanesi, doktoradan sonra yapılmış bilimsel çalışmalardan türetilmiş ve Yardımcı
Doçentliğe yükseltme ve atama aşamasında değerlendirmeye alınmamış başlıca eser niteliğinde
olmalıdır. Adayın, Akademik Faaliyet Puanları Tablosundaki Bölüm 1 ve 2’de en az 50 ve 125
puanı tamamlamış olması gerekir.
Profesör kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, adayın Adayın M1 kategorisinde en az 8 yayını
olmalıdır. Bu yayınlardan en az üç tanesi, Doçent unvanını alındıktan sonra yapılmış bilimsel
çalışmalardan türetilmiş başlıca eser niteliğinde olmalıdır. Adayın, Akademik Faaliyet Puanları
Tablosundaki Bölüm 1 ve 2’de en az 80 ve 250 puanı tamamlamış olması gerekir.
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5. Başlıca Eser ve Yayın Sayısı (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) :
Başlıca eser, adayın yayına konu olan çalışmanın ana üreticisi olduğu, özgün bilgi katkısı içeren, M1,
M3, K1, K2, K3, P1 (uygulanmış, yayınlanmış veya tescillenmiş olmak koşulu ile), S1, S2 kategorisinde
yer alan kaynaklarda yayımlanmış olan uluslararası bilimsel makale, kitap ve/veya kitap bölümü,
proje/tasarım/ürün, sergi ve performans olarak tanımlanır. . Başlıca eser tanımındaki Ana Üretici, söz
konusu yayında adayın ilk yazar ya da sorumlu yazar olması veya yayının, adayın yaptığı ya da
yönetmiş olduğu bir yüksek lisans veya doktora tezinden, veya yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir
bilimsel araştırmadan türetilmiş olduğu anlamına gelmektedir.
Adayın toplam puanının dengeli biçimde dağılmış olması ve başlıca eserler için aşağıdaki koşulların
sağlanması beklenir:
Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için en az iki başlıca eser koşulu aranır. Bu
eserlerden en az biri M1, M3, K1, K2 ya da K3 kategorisinde yer almalıdır. Adayın, Akademik
Faaliyet Puanları Tablosundaki Bölüm 1 ve 2’de en az 10 ve 35 puanı tamamlamış olması gerekir.
Doçent kadrosuna atanabilmek için en az beş tane başlıca eser koşulu aranır. Bu başlıca
eserlerden en az iki tanesi, doktoradan sonra yapılmış bilimsel çalışmalardan türetilmiş ve
Yardımcı Doçentliğe yükseltme ve atama aşamasında değerlendirmeye alınmamış olmalıdır. Bu
iki eser M1, M3, K1, K2 ya da K3 kategorisinde yer almalı ve içlerinden en az biri de M1 ya da M3
kategorisinde olmalıdır. Adayın, Akademik Faaliyet Puanları Tablosundaki Bölüm 1 ve 2’de en az
20 ve 80 puanı tamamlamış olması gerekir.
Profesör kadrosuna yükseltilip atanabilmek için en az sekiz tane başlıca eser koşulu aranır.
Bunlardan üç tanesi Doçent unvanını aldıktan sonra yapılmış bilimsel çalışmalardan türetilmiş
olmalıdır. Adayın eserlerinin içinde en az beş tanesi M1, M3, K1, K2 ya da K3 kategorileri içinde
yer almalı ve en az iki tanesi de M1 kategorisinde olmalıdır. Adayın, Akademik Faaliyet Puanları
Tablosundaki Bölüm 1 ve 2’de en az 35 ve 175 puanı tamamlamış olması gerekir.
6. Başlıca Eser ve Yayın Sayısı (Hukuk Fakültesi)
Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, Doktora tezinin bir kitap olarak ya da
Yüksek Öğretim Kurumu veya MEF Üniversitesinin sağlayacağı elektronik ortamda yayınlanmış
olması gerekir. Ayrıca, adayın doktora unvanını kazandıktan sonra, M1, M3, M4 veya M5
kategorisindeki hakemli bir dergide en az 1 makale yayınlamış olması gerekir. (Bu makalenin,
adayın yüksek lisans veya doktora tezlerinden türetilmemiş olması zorunludur). Adayın akademik
puanlama sistemindeki tüm maddelerden 25 puanı tamamlamış olması gerekir.
Doçentlik kadrosuna atanabilmek için, Doçent unvanının kazanılmış olması ve M1, M3, M4 veya
M5 kategorisindeki degilerde, doktora sonrasında en az 4 makale yayınlamış olma şartı aranır.
Adayın akademik puanlama sisteminde yer alan yayınlardan (doktora sonrasında) en az 30 puan
alması koşuluyla sistemdeki tüm maddelerden 50 puanı tamamlamış olması gerekir.
Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, adayın doçent unvanını kazandıktan sonra,
akademik kriterlere uygun şekilde hazırlanmış bilimsel bir çalışmayı, tek yazarlı bir kitap olarak
yayınlamış olması gerekir. Ayrıca, doçent unvanı kazanıldıktan sonra M1, M3, M4 veya M5
kategorisindeki dergilerde en az 2 makale yayınlamış olma şartı aranır. Adayın, doçentlik
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sonrasındaki yayınlarından en az 60 puan alması koşuluyla akademik puanlama sistemindeki tüm
maddelerden 100 puanı tamamlamış olması gerekir. Bunlara ek olarak, en az 1 yüksek lisans
veya doktora tezi yönetmiş olması gereklidir (Profesörlüğe yükseltilme ve atanma için gerekli
olan "en az bir yüksek lisans veya doktora yönetilmiş olması" koşulu, son beş yılda ilgili kurumda
doktora veya yüksek lisans, yapılmadığının ya da yeterli sayıda öğrenci olmadığının belgelenmesi
halinde aranmayacaktır).
7. Başlıca Eser ve Yayın Sayısı: (Eğitim Fakültesi)

Başlıca eser, adayın yayına konu olan çalışmanın ana üreticisi olduğu, özgün bilgi katkısı
içeren, M1 ve M3 kategorisindeki dergilerde basılmış uluslararası bilimsel makale, K1 ve
K2 kategorilerindeki kitap ve/veya kitap bölümü olarak tanımlanır. Başlıca eser tanımındaki
Ana Üretici, söz konusu yayında adayın ilk yazar ya da sorumlu yazar olması veya yayının, adayın
yaptığı ya da yönetmiş olduğu bir yüksek lisans veya doktora tezinden, veya yürütücülüğünü
üstlenmiş olduğu bir bilimsel araştırmadan türetilmiş olduğu anlamına gelmektedir. Bir başlıca eser,
sadece bir akademik yükseltme ve atama aşamasında ve sadece bir kişi için kullanılabilir.
Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için en az iki başlıca eser koşulu aranır.
Adayın, Akademik Faaliyet Puanları Tablosundaki Bölüm 1 ve 2’de en az 10 ve 40 puanı
tamamlamış olması gerekir.
Doçent kadrosuna atanabilmek için en az üç tanesi başlıca eser olmak üzere, en az beş yayın
koşulu aranır. Söz konusu başlıca eserler, doktoradan sonra yapılmış bilimsel çalışmalardan
türetilmiş ve Yardımcı Doçentliğe yükseltme ve atama aşamasında değerlendirmeye alınmamış
olmalıdır. Ayrıca, üç başlıca eserden en az biri M1 kategorisinde olmalıdır. Diğer iki eser M1, M3,
K1, K2 ya da K3 kategorisinde yer almalıdır. Adayın, Akademik Faaliyet Puanları Tablosundaki
Bölüm 1 ve 2’de en az 30 ve 80 puanı tamamlamış olması gerekir.
Profesör kadrosuna yükseltilip atanabilmek için en az on tane başlıca eser koşulu aranır.
Bunlardan üç tanesi Doçent unvanı alındıktan sonra yapılmış bilimsel çalışmalardan türetilmiş
olmalıdır. Adayın eserlerinin içinde en az beş tanesi M1, M3, K1, K2 ya da K3 kategorileri içinde
yer almalı ve en az iki tanesi de M1 kategorisinde olmalıdır. Adayın, Akademik Faaliyet Puanları
Tablosundaki Bölüm 1 ve 2’de en az 50 ve 180 puanı tamamlamış olması gerekir.
M1, M2, M3; K1, K2 ve K3 kategorisindeki yayınlar için dergi/kitap/ansiklopediler farklı etki
oranlarındaki gruplara ayrılmıştır. Aday, yayının yer aldığı gruba göre puan toplamaktadır. Aday
tarafından toplanan puan, yazar sayısı ve sırasına göre de farklı orandadır. İki yazarlı makalelerde
her iki yazar da atanan puanın tamamını (%100) alır. Üç ve yukarı sayıda yazarlı makalelerde
yazarlar, yazar sırasına göre (1/2/3/4/5-10/11-20 ve sonrası) atanan puanın belirlenen yüzdesini
(100/80/60/40/20/10) olarak puan alabilir. (Not: Yazar Sayı ve Sırasına Göre Etki Oranı,
Yükseltme ve Atama Ölçütleri tablosunda “Yazar Sayı-Sıra” sekmesine; Yayın Etki Oranları ise
“Yayın Ağırlık” sekmesine Bölüm Başkanı tarafından girilir. “Yayın Ağırlık” ve “Yazar Sayı-Sıra”
sekmeleri koruma altında tutulur.)
Beş grup halinde değerlendirilen kaynakların dördüncü grubunda en fazla üç; beşinci grubunda
ise en fazla beş yayın değerlendirmeye alınır. Beşinci grupta yeterli sayı olmadığında, beş kotası
dördüncü gruptaki yayınlarla doldurulabilir.
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Y2, H7 (Yüksek Lisans) ve F2 kodlu maddelerden puan toplanamamaktadır.
Başvuran yardımcı doçent adaylarının, M1, M2, M3; K1, K2 ve K3 kategorilerinde, ilk dört grupta
yayınlanmış veya yayına kabul edilme sürecinde bulunduğu belgelenmiş (revise&resubmit) en az
bir adet makalesi olması gerekmektedir.
1. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Meslek Deneyimi: Eğitim fakültesinde görev yapacak
bütün öğretim elemanlarının atama ve yükseltme ön koşulu olarak kendi alanlarında mesleki
deneyim sahibi olması ve bu deneyimi aşağıda tanımlanan şekilde yenilemesi gerekir. İstenen
bütün şartları karşılayan ancak mesleki deneyimi yetersiz olan adayların fakülte yönetimince
uygun görülen kurumlarda deneyim kazanma koşuluyla atamaları yapılır.
Adayların karşılaması gereken mesleki deneyim koşulları şunlardır:
a. Yardımcı Doçentlik: Yardımcı doçent olarak atanabilmek için adayların hem resmi hem
de özel eğitim kurumlarını kapsayacak şekilde okullarda, psikolojik danışma
merkezlerinde, engelli öğrencilere eğitim sağlayan veya öğrenci başarısını artırmak için
hizmet veren kurumlarda öğretmen veya psikolojik danışman olarak toplamda en az iki
yıl çalışmış olması gerekir. Yardımcı doçent adaylarının atamaları yapılacak alanla ilgili en
az iki yıl süreli mesleki deneyimi yukarıda adı geçen kurum türlerinden sadece birinde
kazanılmış ise bu deneyimin tamamı bir yıl sayılır ve aday fakülte yönetiminin uygun
göreceği bir veya birden çok kurumda bir yıl daha deneyim kazanır.
b. Doçentlik: Doçent olarak atanabilmek için en az bir dönem fakülte yönetiminin uygun
gördüğü okul öncesi, ilk, orta veya lise düzeyindeki bir resmi veya özel okulda veya
okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerinde uygulama deneyimi şartı
aranır. Bu uygulama, bir dönem bir veya birden çok sınıfta tek başına veya bir
öğretmenle birlikte öğretim yaparak, veya psikolojik danışma hizmeti vererek, yahut
öğretmenler veya psikolojik danışmanlarla hizmet içi eğitim etkinliği yaparak
gerçekleştirilir*.
c. Profesörlük: Profesör olarak atanabilmek için en az bir dönem fakülte yönetiminin uygun
gördüğü okul öncesi, ilk, orta veya lise düzeyindeki bir resmi veya özel okulda veya
okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerinde deneyim şartı aranır. Bu
uygulama, bir dönem bir veya birden çok sınıfta tek başına veya bir öğretmenle birlikte
öğretim yaparak, veya okullarda psikolojik danışma hizmeti vererek, yahut öğretmenler
veya psikolojik danışmanlarla hizmet içi eğitim etkinliği yaparak gerçekleştirilir*.
*Uygulama etkinliği bir dönem boyunca en az haftada bir gün veya haftada toplam beş saatten az
olamaz.
8. Başlıca Eser ve Yayın Sayısı: (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Başlıca eser, adayın yayına konu olan çalışmanın ana üreticisi olduğu, özgün bilgi katkısı içeren, M1
kategorisindeki dergilerde basılmış uluslararası bilimsel makale, K1 ve K2 kategorilerindeki
uluslararası kitap ve/veya kitap bölümü olarak tanımlanır. Başlıca eser tanımındaki Ana Üretici, söz
konusu yayında adayın ilk yazar ya da sorumlu yazar olması veya yayının, adayın yaptığı ya da
yönetmiş olduğu bir yüksek lisans veya doktora tezinden, veya yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir
bilimsel araştırmadan türetilmiş olduğu anlamına gelmektedir.
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Yardımcı doçent adaylarının, M1, M2, M4; K1 ve K2 kategorilerinde (ulusal hariç), ilk dört grupta
yayınlanmış veya yayına kabul edilme sürecinde bulunduğu belgelenmiş (revise&resubmit) en az
bir adet makalesi olması gerekmektedir. İşletme Bölümü için sadece M1 ve Y1 kategorisindeki
eserler değerlendirmeye alınır. Adayın, Akademik Faaliyet Puanları Tablosundaki Bölüm 1 ve 2’de
en az 10 ve 15 puanı tamamlamış olması gerekir.
Doçent kadrosuna atanabilmek, adayın M1 kategorisinde en az 4 yayını olmalıdır. Bu yayınlardan
en az iki tanesi, doktoradan sonra yapılmış bilimsel çalışmalardan türetilmiş ve Yardımcı
Doçentliğe yükseltme ve atama aşamasında değerlendirmeye alınmamış, M1 kategorisinde
başlıca eser niteliğinde olmalıdır. Adayın, Akademik Faaliyet Puanları Tablosundaki Bölüm 1 ve
2’de en az 20 ve 70 puanı tamamlamış olması gerekir.
Profesör kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, adayın, M1 kategorisinde en az 8 yayını
olmalıdır. Bu yayınlardan en az üç tanesi, Doçent unvanını aldıktan sonra yapılmış bilimsel
çalışmalardan türetilmiş başlıca eser niteliğinde olmalıdır. Adayın, Akademik Faaliyet Puanları
Tablosundaki Bölüm 1 ve 2’de en az 40 ve 160 puanı tamamlamış olması gerekir.
M1, M2, M4; K1, K2 ve K3 kategorisindeki yayınlar için dergi/kitap/ansiklopediler farklı etki
oranlarındaki gruplara ayrılmıştır. Aday, yayının yer aldığı gruba göre puan toplamaktadır. (Not:
Yükseltme ve Atama Ölçütleri tablosunda Yayın Etki Oranları “Yayın Ağırlık” sekmesine Bölüm
Başkanı tarafından girilir. “Yayın Ağırlık” sekmesi koruma altında tutulur.)
5 grup halinde değerlendirilen kaynakların dördüncü grubunda en fazla 3; beşinci grubunda ise
en fazla 5 yayın değerlendirmeye alınır. Beşinci grupta yeterli sayı olmadığında, 5 kotası
dördüncü gruptaki yayınlarla doldurulabilir.
M3, M5, S1, S2, Y2, Y3, Y4, H12, F2-F6 adlı maddelerden puan toplanamamaktadır.
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ÖZGEÇMİŞ

Foto

A. Kişisel Bilgiler
Ad Soyad

:

Doğum Tarihi ve Yeri

:

Adres

:

Telefon numarası

:

e-posta

:

B. Dereceler
Lisans, Üniversite, Bölüm, Mezuniyet Yılı

:

Yüksek Lisans, Üniversite, Bölüm, Mezuniyet Yılı, Tez Konusu

:

Doktora, Üniversite, Bölüm, Mezuniyet Yılı, Tez Konusu

:

C. Akademik ve Yönetim Deneyimi
D. Tamamlanan Yüksek Lisans Danışmanlıkları
E. Tamamlanan Doktora Danışmanlıkları
F. Tamamlanan Araştırma Projeleri
G. Ödüller
H. Uluslararası Makale Editör Kurulu Üyeliği
I. Yayınlar ve Atıflar
H. Anadil
J. Yabancı Diller
K. Verdiği Lisans ve Lisans Üstü Dersler
L. Diğer Akademik Faaliyetler
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