
 
                                                             T.C.  
                                          AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 
 
         AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 

 
I - AMAÇ 

MADDE 1. Bu yönergenin amacı; Aksaray Üniversitesi’nde yapılacak yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari 
koşulları belirlemek, öğretim üyelerini nitelikli akademik çalışmalara yöneltmek, kendilerini değerlendirmelerini 
sağlamak, dünyadaki ortak bilimsel standartlara ulaşmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve 
uluslararası düzeyde toplantı ve organizasyonlar düzenleyen, bunlara aktif olarak katılan, çalışmalarına atıf 
yapılan, lisansüstü programlar yürüten, etik değerlere bağlı, üniversite sanayi ve toplum ilişkilerini 
değerlendirebilen seçkin öğretim üyeleri yetiştirilmesinin ilkelerini ve ölçütlerini belirlemektir. 
 

II - KONU VE KAPSAM 
MADDE 2. Bu yönerge, Aksaray Üniversitesi’ne atanacak ve yükseltilecek öğretim üyelerinde, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerdeki koşulların yanı sıra Aksaray 
Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde aranan koşullar ile puanlama değerlendirmesi ve 
uygulama esasları için istenilen ölçütleri de düzenlemektedir. 
  

III - GENEL İLKELER  
MADDE 3. Bu yönerge aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde yürütülür: 

 Yönergede belirlenen ölçütler, ilgili kadroya başvurabilmenin asgari koşullarıdır. Bu ölçütleri yerine 
getirmiş olmak atanma/yeniden atanma için yeterlilik sağladığı anlamına gelmez. Fakülte ve 
Yüksekokul Kurulları kendi özel durumlarına göre ek koşullar belirleyebilir ve Senato'nun kararıyla 
uygulayabilirler. 

 Atanma başvuruları ilanda belirtilen birimlere yapılır.  
 Aday veya adayların özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalar, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 8., 16. ve 20. Maddelerine göre oluşturulan jüri üyeleri 
tarafından, bu yönerge ile belirlenen ölçütlere uygunluğu yönünden incelenir. Ölçütlere uygun 
olmayan dosyalar bir yazı ile ilgili birimlere iade edilir. 

 Eserlerde yayımlanmış veya DOI numarası almış olma koşulu aranır.  
 Aynı bilimsel çalışmanın birden fazla dergide yayımlanması veya tekrarlanması halinde en yüksek 

puanı alacak olan çalışma dikkate alınır.  
 

IV - UYGULAMA 
MADDE 4. Bu yönerge ile belirlenen “Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Başvurularında Aranacak 
Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Esasları” dikkate alınarak yapılacak inceleme neticesinde, gerekli olan puanı 
ve diğer koşulları sağlayan adaylardan profesör kadrosuna başvuranlar için en az 3(üç), doçent ve yardımcı doçent 
kadrolarına başvuranlar için en az 2(iki) jüri üyesi tarafından olumlu görüş belirtilmiş olanlar hakkında atama 
süreci işletilir. Gerekli şartları ve puanı sağlamayan adayların başvuru dosyaları kendisine iade edilir.  

 
V - AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 

A) PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI  
MADDE 5. İlgili yasa ve yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulların yanı sıra; doçentlik unvanını aldığı tarihte 
geçerli olan Doçentlik başvuru kriterlerini,(yabancı dil ve başlıca yazar olma şartları hariç) doçentlik başvurusu 
yaptığı tarihten sonra yeniden sağlamış olmak ve doçentlik başvurusu yaptığı tarihten öncekiler de dahil olmak 
üzere, “Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik başvurularında aranacak değerlendirme ölçütleri ve 
puanlama esasları” listesindeki tüm faaliyetlerden en az 1400 puan almış olmak. 
  
B) DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA ŞARTLARI  
MADDE 6. ÜAK tarafından doçent unvanı verilmiş veya doçentlik denkliği kabul edilmiş olmak, “Profesörlük, 
Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik başvurularında aranacak değerlendirme ölçütleri ve puanlama esasları” 
listesindeki tüm faaliyetlerden en az 600 puan almış olmak. 
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C) YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA ŞARTLARI (22.03.2017 tarih 2017/10-09 sayılı Senato ve YÖK Genel Kurulu 
20.04.2017 tarihli kararı ile değişik) 
MADDE 7. 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla yardımcı doçentliğe yükseltilme 
ve atanma şartları aşağıda verilmiştir. 

 Doktora, Tıpta Uzmanlık ve Sanatta yeterlilik derecesi almış veya ÜAK tarafından denkliği kabul 
edilmiş olmak. 

 Tıp Fakültesi dışındaki kadrolarda ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil (YÖKDİL/YDS/ÜDS/KPDS vb.) 
sınavından en az 55 (ellibeş) puan veya ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosunda 
gösterilen bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak. 

 Tıp Fakültesi kadrolarında ise TUS yabancı dil sınavından başarılı olmak veya “Tıpta ve Diş 
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nde belirtilen yabancı dil başarı şartını sağlamış olmak. 

 Yabancı Dil yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adaylarda, başvuru yaptığı alanla ilgili yabancı 
dilde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil (YÖKDİL/YDS/ÜDS/KPDS vb.) sınavından en az 80 (Seksen) 
puan veya ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosunda gösterilen bir sınavdan 
eşdeğer puan almış olmak. 

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. Maddesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 
Yönetmeliği’nin 7. Maddesi” gereğince Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil sınavından başarılı 
olmak.  

 Puanlama Tablosundaki A1-A3 kapsamına giren dergilerde yayımlanmış tam metinli en az bir adet 
özgün bilimsel makalede yazar olarak yer almış olmak ya da alanıyla ilgili basılı kitabı olmak veya B9-
B12 veya C13 kapsamındaki faaliyetlerinden birini gerçekleştirmiş olmak.  

 Tüm faaliyetlerden toplamda en az 100 puan almak.   
 
D) YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA ŞARTLARI 
MADDE 8. Halen üniversitemizde yardımcı doçent olarak görevli öğretim üyelerinin 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

yönetmelik hükümleri saklı kalmak koşuluyla; yardımcı doçentliğe yeniden atanmada, yabancı dil ve kadro 
ilanı dışındaki usuller aynen uygulanmak kaydıyla; “Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik 
başvurularında aranacak değerlendirme ölçütleri ve puanlama esasları” listesinde yer alan akademik 
faaliyetlerden, F.19 “Son üç yılda önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme” etkinliği hariç, 
sözleşme süresinde belirtilen yıl adeti kadar gerçekleştirmiş olmak.   

 
 Yeniden atanmak üzere talepte bulunan yardımcı doçentler, hazırladıkları yayın ve faaliyet dosyaları ile 

ölçütleri içeren puanlama tablosunu doldurarak bağlı bulundukları bölüm başkanlığına 2(iki) ay önceden 
teslim ederler. Bölüm başkanlığı dosyayı Dekanlığına/Müdürlüğe, Dekanlık/Müdürlük de kendi Yönetim Kurulu 
tarafından doçent ve profesörlerden olmak üzere en az 3(üç) asıl 2(iki) yedek üyeden oluşturulan Yayın ve 
Faaliyet Değerlendirme Komisyonuna havale eder. Komisyon eser değerlendirmesini matematiksel olarak 
yapar ve sonucu Dekanlığa/Müdürlüğe bildirir. Dekan/Müdür kendi görüşü ile birlikte Yönetim Kurulu Kararını 
Rektörlüğe sunar. 

 
 
 
 

VI - PROFESÖRLÜK, DOÇENTLİK VE YARDIMCI DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA ARANACAK DEĞERLENDİRME 
ÖLÇÜTLERİ VE PUANLAMA ESASLARI  

A. BİLİMSEL YAYINLAR VE ATIFLAR      PUAN 
1. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan; 
     - Tam metin makaleler 

- Özet, teknik not, editöre mektup, derleme vb. 

 
100 
30 

2.  Diğer uluslararası endekslerde veya Ulakbim UVT ‘de indekslenen dergilerde yayınlanan; 
- Tam metin makale 
- Özet, teknik not, editöre mektup, derleme, makale çevirisi vb.  

 
60 
20 

3. Diğer hakemli dergilerde yayınlanan; 
- Tam metinli makale  
- Özet veya Teknik not, kısa not, editöre mektup, derleme, makale çevirisi vb. 

 
40 
10 
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4. Ansiklopedi ve popüler dergilerdeki yayınlar, makale çevirileri 10 
5. a) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda 
sözlü veya poster olarak programda yer alan ve sunulan; 

- Tam metin olarak yayımlanan bildiri  
- Özet metin olarak yayımlanan bildiri  
- Belgelendirmek kaydıyla yayımlanmaksızın sunum/oturum başkanlığı yapmak. 

b) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü 
veya poster olarak programda yer alan ve sunulan;   

- Tam metin olarak yayımlanan bildiri  
- Özet metin olarak yayımlanan bildiri  
- Belgelendirmek kaydıyla yayımlanmaksızın sunum/oturum başkanlığı yapmak. 

 
 

40 
20 
15 

 
 

30 
15 
10 

6. Alanında kitap yazarlığı veya çevirmenliği; 
- Yurtdışında yayımlanan kitap 
- Yurtiçinde yayımlanan kitap  
- Yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm yazarlığı (10 sayfadan az olmamak kaydıyla) 
- Yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm yazarlığı (10 sayfadan az olmamak kaydıyla) 
- Yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü (Kongre kitabı dâhil) 
- Yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü (Kongre kitabı dâhil) 
- Yayınlanmış kitap çevirisi/Transkripsiyonu 
- Kitap bölümü çevirisi (10 sayfadan az olmamak kaydıyla) 

 
150 
100 
60 
30 
60 
30 
50 
20 

7. Alanında yazılmış uluslararası kitaplar ve derleme dergilerinde yer alan ve adayın adı ile anılan kişiye 
özgü çağrılı denklem, şema, şekil, resim ve tablolar.  

 
30 

8. Atıflar (adayın yazar olarak yer almadığı yayınlar) 
- SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde ve yurtdışında yayınlanmış kitaplarda atıf 
- Diğer uluslararası endekslerde veya Ulakbim UVT ‘de indekslenen dergilerde ve yurtiçinde yayınlanmış 
akademik kitaplarda atıf 
- Diğer akademik yayınlarda atıf  

 
10 

 
5 
2 

B. GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ FAALİYETLER  
9. Yurtiçi ve Yurtdışı Sergiler  
-Yurtdışı bireysel sergiler 
-Yurtdışı grup sergileri 
-Yurtdışı bienaller, trianeller 
-Yurtdışı karma sergiler 
-Yurtiçi bireysel sergiler 
-Yurtiçi grup sergileri 
-Yurtiçi bienaller, trianeller 
-Yurtiçi karma sergiler 

 
80 
60 
40 
30 
40 
30 
20 
15 

10.Müzik Teknolojisi –Uygulama; 
-Tonmaysterlik projesi gerçekleştirme 
-Ses sistemi projesini gerçekleştirme 
-Tonmaysterlik projesi katılım 

 
60 
40 
15 

11.Müzik Kompozisyonları; 
-Sahne yapıtları (Opera- Bale-Oratoryo vb.) 
-Senfonik yapıtları (senfoni, konçerto vb.) 
-Oda müziği, koro ve solo yapıt 
-Düzenlemeler 
-Elektronik müzik yapıtları 

 
100 
80 
60 
40 
60 

12.Sanatsal Etkinlikler; 
-Uluslararası orkestra, opera, bale vs. solist olarak yer almak. 
-Uluslararası orkestra, opera, bale vs. yer almak. 
-Uluslararası oda müziği dinletisi, Radyo-TV etkinliği ve Audio (Kaset, CD) yayını 
-Ulusal orkestra, opera, bale vs. solist olarak yer almak. 
-Ulusal orkestra, opera, bale vs. yer almak. 

 
80 
60 
40 
50 
30 
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-Ulusal oda müziği dinletisi, Radyo-TV etkinliği ve Audio (Kaset, CD) yayını 20 
C. BİLİMSEL NİTELİKLİ KAZI FAALİYETLERİ 
13. Kazı Faaliyetleri  
-Uluslararası bilimsel nitelikli kazı yönetmek 
-Uluslararası bilimsel nitelikli kazıya katılmak 
-Ulusal bilimsel nitelikli kazı yönetmek  
-Ulusal bilimsel nitelikli kazıya katılmak 

 

100 
50 
80 
40 

D. HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK 
14. SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde;  

a) Baş editörlük 
b) Yayın Kurulu üyeliği veya editörler/editör yardımcılığı listesinde yer almak   
c) Hakemlik  

 
100 
50 
20 

15. Diğer uluslararası endekslerde veya Ulakbim UVT ‘de indekslenen dergilerde; 
a) Baş editörlük 
b) Yayın Kurulu üyeliği veya editörler/editör yardımcılığı listesinde yer almak   
c) Hakemlik 

 
60 
30 
10 

16. Diğer hakemli dergilerde  
a) Baş editörlük 
b) Yayın Kurulu üyeliği veya editörler/editör yardımcılığı listesinde yer almak   
c) Hakemlik 

 
40 
20 
5 

E. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 
17.  Sonuçlandırılmış Bilimsel Araştırma Projeleri:  

- Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş projelerde 
a) Yürütücü  
b) Araştırmacı 
c) Danışman 
d) Bursiyer  

- TÜBİTAK, DPT ve benzeri resmi kurumlarca desteklenen projelerde; 
a) Yürütücü  
b) Araştırmacı 
c) Danışman 
d) Bursiyer  

-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen projelerde 
a) Yürütücü  
b) Araştırmacı 

-  Diğer kuruluşlarca desteklenen projelerde; 
a) Yürütücü  
b) Araştırmacı, Danışman veya Bursiyer 

 (Devam eden bilimsel araştırma projeleri için puanların yarısı uygulanır. ) 

 
 

100 
80 
50 
30 

 
80 
50 
30 
20 

 
30 
15 

 
20 
10 

F. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ  
18. a) Lisansüstü Tez Danışmanlığı; 
- Devam eden Yüksek Lisans Tezi 
- Sonuçlandırılmış Yüksek Lisans Tezi 
- Devam eden Doktora Tezi 
-Sonuçlandırılmış Doktora Tezi 
b) Tez ve Yeterlilik Görevlendirmeleri; 
-Yüksek Lisans Tez savunma Jüri üyeliği 
-Tez İzleme Komitesi Üyeliği 
-Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği 
-Doktora Tez savunması Jüri Üyeliği  
c)ÜAK tarafından doçentlik sınavında görevlendirme  

 
10 
20 
20 
40 

 
3 
3 
5 

10 
20 

19.  Son üç yılda önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme (Her bir ders kredisi için)  
(Toplamda 30 puanı aşamaz.) 

1 
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20. Erasmus Değişim Programı kapsamında yurtdışında ders verme etkinliğine katılma 30 
G. ÖDÜLLER 
21.  Bilim ve Sanat Ödül puanları; 
- Uluslararası Ödüller 
- Ulusal ve Üniversite Ödülleri  

 
100 
50 

22.  Patent puanları; 
-  Uluslararası Patent 
-  Ulusal Patent 

 
200 
100 

23. Spor Ödülleri; 
-Antrenörlüğünü yaptığı takımın uluslararası turnuvalarda ilk üç dereceye girmesini sağlamak. 
-Antrenörlüğünü yaptığı takımın ulusal turnuvalarda ilk üç dereceye girmesini sağlamak. 

 
60 
30 

H. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER  
24. a) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi akademik toplantıların düzenlenmesinde; 
-Başkanlık yapmak 
-Düzenleme veya Yürütme Kurulunda görev almak 
-Bilim Kurulunda yer almak 
b) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi akademik toplantıların düzenlenmesinde; 
-Başkanlık yapmak 
-Düzenleme veya Yürütme Kurulunda görev almak 
-Bilim Kurulunda yer almak 
(Aynı etkinlikte birden fazla görevi olması halinde en yüksek puanlı olan tek görev dikkate alınır.) 

 
50 
40 
10 

 
40 
30 
5 

25. Bir aydan uzun süreli bilimsel araştırma için alınan uluslararası burslar/davetler (kongre destekleri 
vb. hariç) 

20 

26. Alanı ile ilgili olarak; 
-Davetli olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum veya söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı olarak 
görev yapmak 
- Hizmet içi eğitim ve sertifika programlarında vb. görev almak  
- Milli takımlarda antrenörlük  
- Milli takımlarda antrenör yardımcılığı 
- Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kurul ve komisyonlarda (Yöneticilik, üyelik vb.) görev almak 
- Bir kurum ya da kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar hazırlamak 

 
 

10 
5 

30 
15 
15 
10 

 
BİLİMSEL YAYINLARDA PUANLANDIRMA (A1-A7 arası bilimsel etkinlikler için geçerlidir.) 
 

     Yazar Sayısı Katsayı Başlıca Yazar ise 
     Bir x1.00  
     İki x0.80 + %10 
     Üç x0.60 + %10 
     Dört ve daha fazla x0.50 + %10 

 
Not: Kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır. 

VII. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
MADDE 9. Bu yönergenin kabulüyle halen yürürlükte olan Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma 
Ölçütleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

VIII. YÜRÜRLÜK 
MADDE 10. Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, Yükseköğretim Kurulunun 
onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

IX. YÜRÜTME 
MADDE 11. Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, Aksaray Üniversitesi 
Rektörü tarafından yürütülür. 
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