YÜKSEK ĠHTĠSAS ÜNĠVERSĠTESĠ
TIP FAKÜLTESĠ
AKADEMĠK YÜKSELTĠLME VE ATANMA
ĠLKE VE ESASLARI

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 28 Haziran 2008
tarih ve 5772 sayılı Kanun ile Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğinde belirtilen esasları taşıyan adaylardan;
A. PROFESÖR KADROSUNA BAġVURABĠLMEK ĠÇĠN
1.Toplam 300 puan almış olmak. (Bu puanın 100 puanı Doçentlik ünvanını aldığı tarihten
sonra olmalıdır.)
2.Yayınlarından birini “Başlıca Araştırma Eseri” olarak göstermek.
3.SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index- Expanded), SSCI
(Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) indekslerinin
kapsamındaki indekslerde yayınlanan tam metinli en az 1 atıflı orjinal makale veya 2 orijinal
yayını olmak.
B. DOÇENT KADROSUNA BAġVURABĠLMEK ĠÇĠN
1.Toplam 200 puan almış olmak.
2.ÜDS/KPDS/YDS sınavından en az 65 yabancı dil puanı almış olmak.
3.Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ilgili alandaki Doçentlik ünvanını almış olmak.
4.Doçent unvanını aldıktan sonra, kendi bilim dallarında, bilimsel yurtiçi veya yurtdışı
toplantılarında veya kongrelerde, bizzat bildiri (poster dahil) ve her türlü bilimsel
çalışmalarda görev almış olmak.
C. YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA BAġVURABĠLMEK ĠÇĠN
1.İlk kez atamalarda:
a)Toplam 100 puan almış olmak.
b)Üniversitemizce oluşturulan 3 öğretim üyesi tarafından düzenlenen yabancı dil sınavından
en az 65 puan almış olmak.
c)Doktora veya Tıpta Uzmanlık tezi veya bu tezlerden üretilmiş en az bir makale yayını
olmak.
d)Ek puanlama cetvelinde belirtilen nitelikleri taşıyan tam metinli makale, vaka takdimi,
editöre mektup, v.b. bilimsel aktivitesi olmak.
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e)Yayınlardan en az birisinde ilk veya ilk üç ismin içinde olmak.
2.Yeniden atamalarda:
Yardımcı doçentlerin yeniden atanmaları, Fakülte tarafından oluşturulan değerlendirme
jürilerinin vereceği rapor doğrultusunda yapılır.
D. DEĞERLENDĠRME JÜRĠLERĠ
Değerlendirme jürilerinin oluşumu ve çalışma şekilleri, Yönetmelik gereği ilgili Yönetim
Kurullarınca belirlenir.
E. BAġVURU ÖLÇÜTLERĠN (PUANLARIN) BELĠRLENMESĠ
Başvuru ölçütleri (puanlar), Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve
Yükseltme Ölçütlerine göre hesaplanır. Ancak; bilimsel ölçütlemede belirlenen puanları
sağlamış olmak adayın kadroya atanması için hak oluşturmaz.
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YÜKSEK ĠHTĠSAS ÜNĠVERSĠTESĠ
ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERĠ

A. YAYINLAR
1.SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index- Expanded),
SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index)
kapsamındaki dergilerde yayınlanan;
a.Tam metinli makaleler (derleme dahil)----- 50 puan
b.Vaka takdimi-----30 puan
c.Editöre mektup, özet, v.b yazılar-----20 puan
2.ISI (Institute for Scientific Information) tarafından taranan ve SCI (Science Citation
Index), SCI-Expanded (Science Citation Index- Expanded), SSCI (Social Science
Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) kapsamı dıĢındaki
Uluslararası indexler kapsamındaki dergilerde yayınlanan;
a.Tam metinli makale (derleme dahil)-----40 puan
b.Vaka takdimi-----25 puan
c.Editöre mektup, özet, v.b yazılar-----18 puan
3.ISI kapsamı dıĢındaki Uluslararası indexler kapsamındaki dergilerde yayınlanan;
a.Tam metinli makale (derleme dahil)-----30 puan
b.Vaka takdimi-----20 puan
c.Editöre mektup, özet, v.b yazılar-----17 puan
4.Ġlk üç maddenin dıĢında kalan yurt içi ve yurt dıĢı hakemli ve süreli dergilerde
yayınlanan;
a.Tam metinli makale-----25 puan
b.Vaka takdimi-----18 puan
c.Editöre mektup, özet v.b yazılar-----15 puan
B. KONGRE YAYINLARI VE AKTĠVĠTELERĠ
5.Uluslararası Kongrelerde sunulan SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded
(Science Citation Index- Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts
and Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerin özel sayılarında veya aynı
kapsamdaki kongre kitaplarında;
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a.Kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılarda sözel sunumu yapılan ve tam metin olarak
yayınlanan bildiriler (Belgelendirilmesi gerekir)-----25 puan
b.Kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılarda sözel sunumu yapılan ve özet metin olarak
yayınlanan bildiriler (Belgelendirilmesi gerekir)-----20 puan
c.Kongre, sempozyum gibi bilimsel
(Belgelendirilmesi gerekir)-----15 puan

toplantılarda

sözel

sunumu

yapılan

bildiri

d.Kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılarda poster sunumu yapılması (Belgelendirilmesi
gerekir)-----10 puan
6.Ulusal Kongrelerde sunulan SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science
Citation Index- Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and
Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerin özel sayılarında veya aynı
kapsamdaki kongre kitaplarında;
a.Kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılarda sözel sunumu yapılan ve tam metin olarak
yayınlanan bildiriler (Belgelendirilmesi gerekir)-----15 puan
b.Kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılarda sözel sunumu yapılan ve özet metin olarak
yayınlanan bildiriler (Belgelendirilmesi gerekir)-----13 puan
c.Kongre, sempozyum gibi bilimsel
(Belgelendirilmesi gerekir)-----11 puan

toplantılarda

sözel

sunumu

yapılan

bildiri

d.Kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılarda poster sunumu yapılması (Belgelendirilmesi
gerekir)-----9 puan
7.Kongre aktiviteleri açısından;
a.Uluslararası kongrelerde veya bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı olarak davet
edilenler veya yurt dışında ders, seminer ve konferans vermek üzere davet edilenler-----30
puan
b.Ulusal kongrelerde ve bilimsel toplantılarda;
ba) Konuşmacı olarak davet edilenler-----20 puan
bb) Panel moderatörü veya panelde konuşmacı olarak davet edilenler-----10 puan
C. KĠTAPLAR VE ÇEVĠRĠLER
8.Kitaplar, kendi bilim alanında olmak üzere;
a.Uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca)
yayınlanmış, uluslararası nitelik taşıyan kitap yazarlığı-----100 puan
b.Uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca)
yayınlanmış, uluslararası nitelik taşıyan kitap editörlüğü-----80 puan
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c.Uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca)
yayınlanmış, uluslararası nitelik taşıyan bölüm yazarlığı-----70 puan
d.Doçentlik yabancı dil sınavı için kabul edilen yabancı dillerden birinde yazılmış yurtiçi veya
KKTC’de yayınlanmış;
da) Kitap yazarlığı-----70 puan
db) Kitap editörlüğü-----60 puan
dc) Bölüm yazarlığı-----50 puan
e.Yazar kendi bilim alanında olmak üzere;
ea) Türkçe ders kitabı yazarlığı-----60 puan
eb) Türkçe ders kitabı editörlüğü-----45 puan
ec) Türkçe ders kitabında bölüm yazarlığı-----30 puan
9.Çeviriler, kendi bilim alanında olmak üzere, Türkçe’den Yabancı dile, Yabancı dilden
Türkçe’ye;
a.Kitap çevirisi-----30 puan
b.Kitap çeviri editörlüğü-----20 puan
c.Kitap bölümü çevirisi-----10 puan
D. HAKEMLĠ EDĠTÖRLÜK
10.SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index- Expanded),
SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index)
kapsamındaki dergilerde adayın;
a.Adının editör listesinde yer alması-----30 puan
b.Adının editör yardımcısı listesinde yer alması-----25 puan
c.Yayın kurulu üyeleri arasında adının yazılması-----20 puan
d.Hakemlik yapması-----10 puan
11.Ulusal hakemli dergilerde adayın;
a.Adının editör listesinde yer alması (son 3 yıl)-----25 puan
b.Adının editör yardımcısı listesinde yer alması (son 3 yıl)-----20 puan
c.Yayın kurulu üyeleri arasında adının yazılması (son 3 yıl)-----15 puan
d.Hakemlik yapması (son 3 yıl)-----5 puan
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12.Atıflar, aday kendi eserine kendisi atıf yapmamak veya karĢılıklı atıflanmalar
olmamak kaydıyla;
a.Uluslararası kaynak kitaplar ve dergilerde (atıf başına)-----5 puan
b.Ulusal kaynak kitaplar ve dergilerde (atıf başına)---3 puan
E. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve ARAġTIRMA RAPORLARI
13.SonlandırılmıĢ tez yönetim puanları;
a.Yüksek lisans tezi-----5 puan
b.Tıpta uzmanlık tezi-----10 puan
c.Doktora tezi-----10 puan
14.Dersler;
a.Önlisans, Lisans ve Lisansüstü derecelerin her kredi saati için, Yardımcı Doçentlikte son 3,
Doçentlik için son 4, Profesörlük için son 5 yılda verilen (bir yarıyılda 14 hafta boyunca
verilen 1 saatlik ders 1 kredi, 2 saatlik uygulama 1 kredi olarak alınır. (en çok 30 puan))-----2
puan
b.Danışmanı bulunduğu her doktora öğrencisi için (Doçentlik kadrosuna atanma ile
Profesörlüğe yükseltilme ve atamada en çok 30 puan)-----10 puan
c.Danışmanı bulunduğu her tezli yüksek lisans öğrencisi için (en çok 30 puan)-----5 puan
d.Yönetiminde tamamlanan her doktora için (Doçentlik kadrosuna atanma ile Profesörlüğe
yükseltilme ve atamada en çok 30 puan)-----10 puan
e.Doktora tez jürilerinde bulunmak (her biri için) (Doçentlik kadrosuna atanma ile
Profesörlüğe yükseltilme ve atamada en çok 30 puan)-----7 puan
f.Tezli Yüksek lisans jürilerinde bulunmak (her biri için) (Doçentlik kadrosuna atanma ile
Profesörlüğe yükseltilme ve atamada en çok 30 puan)-----5 puan
F. PROJELER
15.Uluslararası kuruluĢlarca desteklenen;
a.Sonuçlandırılmış proje yöneticiliği (proje başına)-----60 puan
b.Sonuçlandırılmış projede görev alma (proje başına)-----30 puan
16.Ulusal kuruluĢlarca desteklenen;
a.Sonuçlandırılmış proje yöneticiliği (proje başına)-----40 puan
b.Sonuçlandırılmış projede görev alma (proje başına)-----20 puan
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G. DĠĞER BĠLĠMSEL FAALĠYETLER
17.Uluslararası;
a.Sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel toplantılara başkanlık yapmak-----40 puan
b.Sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel faaliyetlerde kurul üyeliği yapmak-----20 puan
18.Ulusal;
a.Sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel toplantılara başkanlık yapmak-----20 puan
b.Sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel faaliyetlerde kurul üyeliği yapmak-----10 puan
19.Alanında bilimsel araĢtırma ve çalıĢmalar için;
a.Uluslararası burs almak-----40 puan
b.Ulusal burs almak-----20 puan
20.Patent almak;
a.Yurt dışında patent almak (patent başına)-----100 puan
b.Yurt içinde patent almak (patent başına)-----75 puan
H. ÖDÜLLER VE ÖZEL KONUMLAR
21.Kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılarda, alanlarında bilimsel nitelikli adaylar
arasından;
a.Jüri seçimine dayalı uluslararası ödül almak (ödül başına)-----80 puan
b.Jüri seçimine dayalı ulusal ödül almak (ödül başına)-----40 puan
22.Dergi yayın ödülü açısından;
a.Uluslararası hakemli bir dergide en iyi bildiri, makale, vaka takdimi, v.b ödülü almak-----60
puan
b.Ulusal hakemli bir dergide en iyi bildiri, makale, vaka takdimi, v.b ödülü almak-----30 puan
I. ĠDARĠ GÖREVLER
23.Ġdari görevler açısından;
a.Rektörlük, rektör yardımcılığı, dekanlık (yıl başına)-----25 puan
b.Dekanlık, bölüm başkanlığı veya merkez müdürlüğü (yıl başına)-----20 puan
c.Anabilim ya da program Başkanlığı (yıl başına)-----15 puan
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d.Yükseköğretim üst kurum ya da kurullarında ya da bunların oluşturduğu komisyonlarda,
üniversite organlarında ya da rektörlükçe kurulan komisyonlarda-kurullarda görev almak (yıl
başına, komisyon-kurul başına)-----10 puan
K. AÇIKLAMALAR
24.Çok yazarlı makale ve benzeri yayınlarda puanın değerlendirilmesi aĢağıdaki
ölçütlere göre yapılır.
-Tek yazarlı x 1
-İki yazarlı x 0,8
-Üç yazarlı x 0,6
-Dört yazarlı x 0,4
-Beş ve üstü yazarlı x 0,2
25.Hakemli Dergiler: Bir editör ve en az beş değişik üniversite öğretim üyesinden oluşan
danışmanlar grubu olan, bilimsel ve sanatsal özgün araştırma makaleleri olan, son beş yılda
düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılan ve üniversitelerin kütüphanelerine erişen bir dergidir.
TÜBİTAK-ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi)’in veri tabanına kayıtlı
dergiler hakemli dergi olarak kabul edilir.
26.Bildiri: Bir bildiri/makale aynı etkinlik yayınları çerçevesinde bu puan çizelgesinden
yalnızca bir kez hem bildiri hem de makale grubundan puan alabilir.
27.Proje: Puanlamada bildiri, makale, v.b değerlendirmeler için yapılan ölçütler kullanılır.

8

