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AMAÇ
Uludağ Üniversitesine öğretim üyesi olarak atanabilmek için kanun, tüzük, yönetmelik
ve diğer hükümlerle birlikte aşağıda belirtilen ilke ve esaslarla;
 Gerçekçi, tarafsız, adil değerlendirme sonucunda ve gelişme hedefleri doğrultusunda
akademik birimlerin kadro gereksinimlerini karşılamak,
 Öğretim üyesi atama ve yükseltmede bilimsel erkin temel ilke olduğu bir ortam
hazırlamak,
 Akademik personelin bilimsel gelişimini teşvik etmek, öğretim üyesinin akademik
ilerleme sürecinde üç temel indeks grubuna giren dergilerde yayın yapmasını ve atıf almasını
hedef hâline getirmek,
 Ülkemizin, lisansüstü eğitim görmüş nitelikli eleman ihtiyacını karşılamada ve
lisansüstü eğitim programlarının evrensel bilime ve ulusumuzun gelişimine katkı
sağlamasında Uludağ Üniversitesinin payını artırmak,
 Uludağ Üniversitesi öğretim üyeliğine başvuruda bilimsel rekabeti özendirmek
amaçlanmıştır.

DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR
1. Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulu, atama ve yükseltme başvurularının
değerlendirilmesinde, adayın akademik ve bilimsel başarımını nitelik ve nicelik açısından
ayrıntılı olarak inceler. Değerlendirmede, adayın bilim alanına katkısı ve potansiyeli, Uludağ
Üniversitesi uzgörü ve özgörevine uygun olarak, başvurduğu birime ve Uludağ Üniversitesine
sağlayacağı katkılar göz önüne alınır.
2. Yayının basıma kabul edilmiş olması ve bunun
değerlendirilmesi için yeterli sayılır (Bk. Genel Koşullar 3, 4).

belgelenmesi,

yayının

Bir çalışma, birden fazla yayın türü içinde değerlendirilebiliyorsa puanı fazla olan yayın
türü esas alınır. Kongre faaliyetlerinin puanlandırılmasında katılım şekli ve yayın türü, puanı
yüksek grup esas alınarak değerlendirilir. Kongrelerde yer alan idari görevler, bu kısıtlamanın
dışındadır.
3. Yayınlarda kullanılan Uludağ Üniversitesi adresi, Uludağ Üniversitesi Senatosu
tarafından ilan edilen standart gösterime uygun olmalıdır.
4. Yeni açılan veya öğretim üyesi temininde güçlük çekilen bölüm, ana bilim dalı ve
programlarda eğitimin devamını sağlamak için, Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulu, gerekli
gördüğünde “Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliği Değerlendirme Esasları ve Başvuru
Koşulları’nda” belirtilen Tablo: 3’teki atama puanıyla süre, yayın ve yabancı dil şartı
aranmadan atama yapılabilmesi konusunda karar alabilir. Üniversite Yönetim Kurulu, bu
kapsamda değerlendirilecek bölüm, ana bilim dalı ve programların isimlerini her yılın ocak ve
temmuz aylarında belirler.*

2

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE BAŞVURU KOŞULLARI

Genel Koşullar
1. Başvuru dosyasını UAKBİS (Uludağ Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi)
üzerinden Uludağ Üniversitesi atama ve yükseltme kuralları formuna uygun olarak
düzenlemek,
2. Uludağ Üniversitesi öğretim üyeliğine başvuru koşullarında belirlenen puanlama
sistemine uygun puana sahip olmak,
3. Uluslararası indekslere giren dergilerde yayımlanan / yayıma kabul edilen makalenin
tam metniyle birlikte derginin yayım yılındaki indeks durumunu ve etki gücünü (impact
faktörünü) gösteren dergi kapağını aslı ya da ilgili indeks sayfasının bilgisayar çıktısını
tarayarak elektronik ortamda başvuru dosyasında sunmak,
4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan / yayıma kabul edilen makalelerin tam
metnini, derginin dış kapağını, hakem listesini ya da derginin hakemli olduğunu gösteren
sayfayı tarayarak elektronik ortamda sunmak gereklidir.
5. Araştırma makalelerini puanlandırmada, ‘Sorumlu Yazar’ (Corresponding Author),
birinci isim olarak değerlendirilir.
6. Asgari yayın koşullarını karşılamada kullanmak üzere hazırlanan lisansüstü tezlerden
üretilen yayınlarda ‘Sorumlu Yazar’ (Corresponding Author), tez danışmanı olmak koşuluyla
birinci isim olarak değerlendirilir.
7. Başvuru koşullarını uygulanmada 2013, geçiş yılı olarak kabul edilmekte ve
atamalarda kullanılan asgari yayın koşullarıyla puanlar, 2014 yılından itibaren geçerli
olmaktadır.

Özel Koşullar
A. Yardımcı Doçentliğe Başvuru Koşulları
Yardımcı doçentliğe atamada yapılan dosya değerlendirme (öz geçmiş, bilimsel yayın
listesi ve yayınların tam metin fotokopileri) ile deneme dersi vb. işlemler, Fakültede Dekanın,
Yüksekokul ve Konservatuarda Rektörün görevlendireceği profesör ya da doçentlerden oluşan
bir jüri tarafından gerçekleştirilir.
2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi hükümleri doğrultusunda atanacak yardımcı
doçentler için;
1. Doktora ya da sanatta yeterlilik işlemlerinin bitiminden sonra, en az bir yılını
üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya araştırma kurumlarında geçirmiş olmak kaydıyla,
üç yıl alanıyla ilgili çalışma yapmak,
Bekleme süresi; en az üç katı puanı olan adaylar için bir yıl, iki katı puanı olanlar için
iki yıldır. Tıp alanında yan dal uzmanlığı yapmış olan adaylar için süre, en az iki katı puan
almak koşuluyla, bir yıldır.
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2. Doktora ya da tıpta uzmanlık öncesi / sonrası dönemde,
a) Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarında; A1.1 / A1.2 gruplarından birinde ikisi birinci
isim olmak üzere en az üç adet yayın yapmak,
b) Eğitim Bilimleri alanında; A1.1 / A1.2 gruplarından birinde birinci isim olarak bir
adet ve A1.3 grubunda birinci isim olarak iki adet yayın olmak üzere en az üç yayın yapmak
(A1.1 / A1.2 gruplarında birinci isim olarak en az üç yayını olan adaylarda A1.3 grubu yayın
şartı aranmaz.),
c) Sosyal Bilimler (İlahiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İnegöl İşletme Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesinin Sosyal Bilimleri alanında yer
alan ana bilim dalları) ve Mimarlık alanlarında; A1.1 / A1.2 gruplarından birinde birinci isim
olarak bir adet ya da yabancı dilde yayımlanması koşuluyla A1.3 grubunda birinci isim olarak
en az üç yayın yapmak,
3. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından doçentlik için kabul edilen asgari yabancı
dil puanını almak (Bu puanın alınması, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin 7. maddesinde sözü edilen yabancı dil sınavının yapılmasını ortadan
kaldırmaz.),
4. Daha önceki akademik yaşamlarında kendi adlarına ders vermemiş olanlar için
Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuvar tarafından düzenlenecek deneme dersinde başarılı
bulunmak gereklidir.
B. Doçentlik Kadrosuna Başvuru ve Atama Koşulları
2547 sayılı Kanun’un 25. maddesi hükümlerine göre atanacak doçentler için;
1. Doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik işlemlerinin bitiminden sonra üniversite,
yüksek teknoloji enstitüsü veya araştırma kurumlarında geçirmek kaydıyla en az üç yıl
alanıyla ilgili çalışma yapmak (Doçentlik için gereken puanın iki katını sağlayan adaylar, bu
süreden bir yıl düşürülerek değerlendirilir.),
2. Doçentlik kadrosuna başvurulan tarihte, geçerli atama taban puanına sahip olmak ve
bu puanın en az %50’sini doktora ve uzmanlık sonrası çalışmalardan sağlamak, (Tıp
Fakültesinde yan dal uzmanlığı veya uzmanlık sonrası doktora çalışmaları, uzmanlık sonrası
çalışmalardan sayılır.),
3. Fen, Sağlık ve Eğitim Bilimleri alanlarında, unvan için başvurulan dönem itibariyle
ÜAK tarafından doçentliğe başvuru ölçütlerinde yer alan A1.1 / A1.2 grubu dergilerde birinci
isim olarak yayımlanması istenen asgari yayın sayısının bir fazlasını sağlamak (A1.1 / A1.2
grubu dergilerde birinci isim olarak yayın şartı aranmayan bilim dallarında birinci isim olarak
en az bir adet yayın yapmak zorunludur. ÜAK tarafından A1.1 / A1.2 grubu dergilerde
yayımlanması istenen asgari yayın koşullarında değişiklik yapılması durumunda, değişikliğin
yapıldığı yılı takip eden ikinci yıl asgari yayın sayısının bir fazlası istenir.),
4. Sosyal Bilimler (İlahiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İnegöl İşletme Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesinin Sosyal Bilimleri alanında yer
alan ana bilim dalları) ve Mimarlık alanlarında; A1.1 / A1.2 gruplarından birinde birinci isim
olarak bir adet ya da yabancı dilde yayımlanması koşuluyla A1.3 grubunda birinci isim olarak
en az iki adet yayın yapmak,
5. Daha önceki akademik yaşamlarında ders vermeyenler için Fakültede Dekanın,
Yüksekokul ve Konservatuarda Rektörün görevlendireceği en az üç profesörden oluşan bir
jüri karşısında atama öncesi deneme dersi vermek gereklidir.
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C. Profesörlük Kadrosuna Başvuru ve Atama Koşulları
2547 sayılı Kanun’un 26. maddesi hükümlerine göre profesörlüğe yükseltilecek ve
atanacaklar için;
1. Başvuru tarihinde, ÜAK’nin başvurulan doçentlik alanı için geçerli olan ve Uludağ
Üniversitesinin doçentliğe atamada kullandığı asgari yayın koşullarını, doçent unvanını
aldıktan sonraki süre içinde bir kez daha yerine getirmek,
2. Başlıca araştırma eserine sahip olmak (ÜAK’nin doçentliğe başvuruda ilgili bilim
dalı için asgari yayın koşulunu karşılamada kabul ettiği yayın grubunda olmak ve doçentlikten
sonra yayımlamak koşuluyla birinci isim olarak yayın yapmak, başlıca yayın ve yazar şartını
yerine getirir.),
3. İlan edilen kadroya başvuru tarihindeki atama taban puanına sahip olmak ve bu taban
puanın en az %50’sini doçentlik sonrası çalışmalardan almak,
4. En az bir lisansüstü tez danışmanlığı yapmak ya da araştırma projesi yürütmüş olmak
gereklidir.
(Yüksekokul ve meslek yüksekokullarında görevli öğretim üyeleri, dördüncü maddeden
muaftır.)
TABLO: 1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK BAŞARIM, YÜKSELTME VE ATAMA PUANLARI

Kod
A1

Puan Grubu

Puan

MAKALELER
a) Uluslararası

A1.1

SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts
and Humanities Citations Index) indekslerince taranan dergilerde yayımlanan /
yayıma kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi

90

(Makalenin yayımlandığı derginin yayın yapıldığı yıldaki etki gücü EG (impact
faktörü-İF) birin üzerindeyse bu, 15’le çarpılarak (EGx15) elde edilen sonuç ek puan
olarak verilir.)
A1.2

SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded) indeksince taranan dergilerde
yayımlanan / yayıma kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi

70

(Makalenin yayımlandığı derginin yayın yapıldığı yıldaki etki gücü EG (impact
faktörü-İF) birin üzerindeyse bu, 15’le çarpılarak (EGx15) elde edilen sonuç ek puan
olarak verilir.)
A1.3

a) Diğer uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan / yayıma kabul edilen
tam metin özgün araştırma makalesi
b) Uludağ Üniversitesi Senatosu kararıyla İngilizce basılan ya da on-line yayımlanan
Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan / yayıma kabul edilen tam metin özgün
araştırma makalesi

5

40

40

Kod

Puan Grubu

Puan

A1.4

A1.1’deki dergilerde derleme

70

A1.5

A1.2’deki dergilerde derleme

60

A1.6

A1.3’teki
a)

a grubu dergide derleme

25

b) b grubu dergide derleme

25

A1.7

A1.1’deki dergilerde yayımlanan / yayıma kabul edilen brief report, short
communication

60

A1.8

A1.2’deki dergilerde yayımlanan / yayıma kabul edilen brief report, short
communication

50

A1.9

A1.3’teki dergilerde yayımlanan / yayıma kabul edilen yabancı dilde brief report,
short communication

25

A1.10

A1.1’deki dergilerde yayımlanan / yayıma kabul edilen olgu sunumu, editöre mektup,
teknik not

40

A1.11

A1.2’deki dergilerde yayımlanan / yayıma kabul edilen olgu sunumu, editöre mektup,
teknik not

30

A1.12

A1.3’teki dergilerde yayımlanan / yayıma kabul edilen olgu sunumu, editöre mektup,
teknik not

15

A1.13

A1.1, A1.2 ve A1.3’tek) dergilerde özet, kitap değerlendirme (book review)

15

A1.14

A1.1, A1.2 ve A1.3’teki indekslere girmeyen uluslararası hakemli dergilerde
yayımlanan / yayıma kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi ve derleme

15

b) Ulusal
A1.15

Uludağ Üniversitesi hakemli dergilerinde yayımlanan / yayıma kabul edilen tam
metin özgün araştırma makalesi

20

A1.16

ULAKBİM tarafından taranan ya da Üniversitelerarası Kurulun tanımladığı ve ulusal
hakemli dergilerde yayımlanan / yayıma kabul edilen tam metin özgün araştırma
makalesi

20

A1.17

A1.15 ve A1.16’da belirtilen dergilerde olgu sunumu ve derleme

10

A1.18

Bilimsel nitelikli ansiklopedilerde madde yazarı olarak görev almak

10

(En çok beş maddeden puan alınabilir.)

6

Kod

Puan Grubu

Puan

A1.19

Hakemsiz ulusal dergilerde yayımlanan araştırma makalesi, derleme ve olgu sunumu

5

A1.20

Üniversitelerarası Kurulun tanımladığı ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale
çevirisi

5

(Toplam dört makaleden puan alınabilir.)

A2

KİTAPLAR*
a) Uluslararası

A2.1

Yabancı dilde yazılmış bilimsel kitap

200

(Uluslararası yayınevlerince basılması ve ISBN'li olması zorunludur.)
A2.2

A2.1’de tanımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

100

A2.3

A2.1’de tanımlanan kitaplarda editörlük

100

b) Ulusal
Aday, en fazla sekiz kitaptan puan alabilir. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş
baskılar ayrıca değerlendirmeye alınmaz. Kitabın basılı olması, 1 Ocak 2005’ten
sonra basılanların ISBN'li olması zorunludur.
A2.4

Alanında bilimsel kitap yazarlığı
a)

Sayfa sayısı, yüz elli ve yüz elliden az olan kitap yazarlığı

b) Sayfa sayısı, yüz elliden çok olan kitap yazarlığı
A2.5

A2.6

40
60

A2.4’te tanımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı (bölüm başına)
a) Sayfa sayısı elliden fazla olan bölüm yazarlığı

20

b) Sayfa sayısı elliden az olan bölüm yazarlığı

10

A2.4’te tanımlanan çok yazarlı kitap editörlüğü

25

c) Çeviriler
A2.7

Alanında bilimsel kitap çevirisi
a) Sayfa sayısı, yüz ve yüzden az olan kitap çevirisi

15

b) Sayfa sayısı yüzden çok olan kitap çevirisi

25

(Çevirmen, basılı ve ISBN'li olmak koşuluyla en fazla üç kitaptan puan alabilir.)
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Kod
A2.8

Puan Grubu

Puan

Alanında kitap bölümü çevirisi

10

(Çevirmen, basılı ve ISBN'li olmak koşuluyla en fazla üç bölümden puan alabilir.)

A2.9

c)

Ders Notları

a)

Sayfa sayısı yüz ve yüzden az olan ders notu

b) Sayfa sayısı yüzden çok olan ders notu

10
15

(Uludağ Üniversitesi ya da ilgili fakültelerinin yayın kurullarından geçen, kitap
formatında basılmış ders notu, yardımcı ders notu, laboratuvar kılavuzu vb.
çalışmaların en fazla ikisinden puan alınabilir.)
* Çok yazarlı kitap, bölüm, çeviri ve ders notlarının puanı Tablo: 2’ye göre
hesaplanır.

A3

KONGRE ETKİNLİKLERİ
a) Uluslararası

A3.1

İsminde Dünya veya Avrupa kelimesi geçen (World, International, European) ya da
bunlarla ilgili yabancı bilim kuruluşları tarafından düzenlenen kongre, sempozyum ve
çalıştayda
25

a) Kongre başkanı olarak görev

25

b) Düzenleme heyetinde görev
c) Sözlü sunulan ve tam metni yayımlanan bildiri, bu kongrelerde guest lecture ve
round table discussion’a davetli konuşmacı

25

A3.2

A3.1’de belirtilen etkinliklerde sözlü sunulan ve özeti yayımlanan bildiri

20

A3.3

A3.1’de belirtilen etkinliklerde tam metni basılmış poster bildiri

15

A3.4

En az beş ülkenin tebliğle katıldığı uluslararası kongre, sempozyum ve çalıştayda
a) Sözlü sunulan ve tam metni yayımlanan bildiri

20

b) Kongre başkanı olarak görev

15

c) Düzenleme heyetinde görev

10

d) Davetli konuşmacı, çağrılı bildiri sunucusu, panelist ya da oturum başkanı olarak
görev

10

(Aday, yılda bu gruptaki etkinliklerin sadece ikisinden puan alabilir.)
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Kod
A3.5

Puan Grubu

Puan

A3.1 ve A3.4’te tanımlanan uluslararası etkinliklerde poster olarak sunulan ve özeti
yayımlanan bildiri

10

(Aday, yılda bu gruptaki etkinliklerin sadece ikisinden puan alabilir.)

b) Ulusal
A3.6

Ulusal kongre, sempozyum ve çalıştayda
a) Kongre başkanı olarak görev

15

b) Düzenleme heyetinde görev

10

c) Davetli konuşmacı, çağrılı bildiri sunucusu, panelist ya da oturum başkanı olarak
görev

10

(Aday, yılda bu gruptaki etkinliklerin sadece ikisinden puan alabilir.)
A3.7

Ulusal etkinliklerde sözlü sunulan ve tam metni yayımlanan bildiri

15

(Aday, yılda bu gruptaki etkinliklerin sadece ikisinden puan alabilir.)
A3.8

Ulusal etkinliklerde sözlü sunulan ve özeti yayımlanan bildiri

10

(Aday, yılda bu gruptaki etkinliklerin sadece ikisinden puan alabilir.)
A3.9

Ulusal etkinliklerde sunulan ve tam metni ya da özeti yayımlanan poster bildiri

5

(Aday, yılda bu gruptaki etkinliklerin sadece ikisinden puan alabilir.)
A3.10

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günlerinde sunulan poster bildiri

5

(Aday, yılda bu gruptaki etkinliklerin sadece üçünden puan alabilir.)

A4

ARAŞTIRMA PROJELERİ
a) Uluslararası

A4.1

NATO-SFS, AB (AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP,
UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. uluslararası kuruluşların desteklediği
projede
a)

150

Proje yürütücüsüne

50

b) Yardımcı araştırmacıların her birine

9

Kod
A4.2

Puan Grubu

Puan

A4.1 dışında kalan yabancı kurum, kuruluş ve üniversitelerin desteklediği COST vb.
projede
a) Proje yürütücüsüne

90

b) Yardımcı araştırmacıların her birine

30

b) Ulusal
A4.3

TÜBİTAK, DPT (Kalkınma Bakanlığı), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca
desteklenen, bir yıldan uzun süreli araştırma projesinde
a) Proje yürütücüsüne

75

b)Yardımcı araştırmacıların ve bursiyerlerin her birine

A4.4

TÜBİTAK tarafından desteklenen bir yıldan kısa süreli Hızlı Destek, Bilim, İnsan vb.
projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Projeleri; Uludağ Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca desteklenmesine karar verilerek
onaylanan araştırma projelerinde
a)

Proje yürütücüsüne

50

b) Yardımcı araştırmacıların ve bursiyerlerin her birine
A4.5

A4.6

15

UÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığına resmî yazıyla bilgi
verilmesi ve bu yazının dosyaya eklenmesi koşuluyla Bakanlık ve resmî kurum
projeleri, BEBKA ve belediyelerce desteklenen projeler, ulusal mimari planlama,
kentsel tasarım, peyzaj planlama ve tasarımı, endüstriyel tasarım projelerinde
a) Proje yürütücüsüne

50

b) Yardımcı araştırmacıların ve bursiyerlerin her birine

15

Diğer üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığınca
desteklenen projelerde;
30

a) Proje yürütücüsüne
b) Yardımcı araştırmacıların ve bursiyerlerin her birine

B1

25

10

PATENTLER, ÖDÜLLER ve ŞİRKET KURMA

B1.1

Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından incelemesiz olarak kabul edilen patent

150

B1.2

TPE, European Patent Office (EPO), United States Patent and Trademark Office
(USPTO) tarafından incelemeli olarak kabul edilen patent

250

10

Kod
B1.3

Puan Grubu

Puan

Lisans anlaşmasıyla kullanım hakkı sanayiye devredilen patent

500

(Devredilen patentin ekonomik bir değeri olmalı ve bu değer, bir lisans
anlaşmasıyla belgelenmelidir. Devir işlemlerine ilişkin tüm dokümanların, Uludağ
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından kontrol edilerek lisans anlaşması
kapsamında değerlendirilmesi durumunda puan alınır. Öğretim elemanlarının kendi
şirketlerine devrettikleri patentler puanlama dışındadır.)
B1.4

TPE tarafından kabul edilen faydalı model

100

B1.5

TPE tarafından kabul edilen endüstriyel tasarım ve prototip

80

B1.6

Uludağ Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde şirket kurma

150

(Şirketin en az üç yıl aktif olarak çalışması koşuluyla, çok ortaklı şirketlerde puan,
ortak sayısına bölünür.)
B1.7

a) Uluslararası alandaki yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje,
mimari, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi, endüstriyel tasarım ödülleri için her bir
araştırmacıya

120

60

b) Mansiyon için her bir araştırmacıya

30

c) Satın alınan her bir eser sahibine
B1.8

Uluslararası kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular için her bir
araştırmacıya

30

B1.9

NCBI (National Center for Biotechnology Information) gen bankasında (genebank
database) araştırmacı
adına kaydedilmiş DNA/nükleotid dizisi (her bir
araştırmacıya)

50

(Aday, bu puan türünden en fazla üç kez yararlanabilir.)
B1.10

Bakanlıkça onaylı ulusal patentin her biri (ırk ve çeşit geliştirme dâhil) için her bir
araştırmacıya

100

(Aday, bu puan türünden en fazla üç kez yararlanabilir.)
B1.11

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge
Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ne göre açılan
yarışmalarda derece, mansiyon, satın alma ödüllerinde her bir katılımcıya
100

a) İlk üç ödülü alan her bir eser sahibine

50

b) Mansiyon alan her bir eser sahibine

25

c) Satın alınan her bir eser sahibine
B1.12

Ulusal kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular
( her bir araştırmacı için verilir)

11

15

Kod

Puan Grubu

Puan

B1.13

TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülü

300

B1.14

TÜBİTAK ve TÜBA teşvik ödülü

150

(Gençlik ödülleri dâhil ancak bilimsel yayın teşvik ödülleri hariç)

C1

ATIFLAR
(İlgili puan, her araştırmacıya verilir.)

C1.1

C1.2

D1

Web of Science’taki her atıf için

2

Yirmiden fazla atıf alan yayınlarda yirmiden sonraki her atıf için

5

A2.1’deki kitaplarda her atıf için

2

Yirmiden fazla atıfta yirmiden sonraki her atıf için

5

YURT DIŞI GÖREVİ
Gidilen ülkede ders vermek ve bunu belgelemek koşuluyla en çok üç katılım için
puan verilir.

D1.1

ERASMUS Programıyla yurt dışında görev

20

(Gidilen ülkede ders vermek ve bunu belgelemek koşuluyla)
D1.2

ERASMUS Programı dışında yurt dışına ders vermek amacıyla en az bir yarıyıl süreli
görev

D1.3

2547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca yurt dışında araştırma yapmak üzere
görev almak
20
15

a) Üç ay ve daha uzun süreli görev
b) Üç aydan daha kısa süreli görev
E1

E1.1

20

EK DOKTORA ve UZMANLIK SONRASI YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ
YAPMAK
Ek doktora ve uzmanlık sonrası yan dal eğitimi yapmış olmak

200

(Her iki gruptan da puan alınabilir.)
F1
F1.1

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
Ön lisans ve lisans dersleri için yapılan öğrenci anketlerinde fakülte / yüksekokul /
konservatuvarda derse giren öğretim elemanları arasında ilk %15’e girenler
(Her akademik yılda en fazla iki ders için verilir. Anketin hangi maddesinin dikkate
alınarak %15’lik dilimin belirleneceği hususu, Rektörlükçe görevlendirilen ‘Geri
Bildirim Grubu’ tarafından karara bağlanır ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirilir.)

12

10

Kod
F1.2

Puan Grubu

Puan

Danışmanlığında tamamlanan yüksek lisans tezi

5

(En fazla 10 tezden puan alınabilir.)
F1.3

Danışmanlığında tamamlanan doktora veya uzmanlık tezi

10

F1.4

Danışmanlığında tamamlanan lisansüstü tezlerden A1.1 veya A1.2 grubu dergilerde
yayın yapılması durumunda yapılan yayına ek puan

20

F1.5

Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda yeni açılan seçmeli ders

5

(Her akademik yılda en fazla iki ders için, seçmeli dersin en az bir yarıyıl fiilen
açılması koşuluyla verilir.)
F1.6

Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda yabancı dille verilen ders

15

(Her akademik yılda en fazla iki ders için verilir.)
F1.7

Rektörlük veya Rektörlüğe
komisyonlarında görev alma

bağlı

akademik

birimlerde

kurulan

eğitim

10

(En fazla altı akademik yıl için verilir.)
G1.

BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK GÖREVİ
En az bir yıl süreyle görev yapmak koşuluyla her yıl için puan verilir.
a)Uluslararası

G1.1

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

100

G1.2

A1.1 ve A1.2 grubu dergilerde yardımcı editörlük

50

G1.3

A1.1 ve A1.2 grubu dergilerde misafir editörlük (guest editor)

30

G1.4

A1.1 ve A1.2 grubu dergilerde yayın kurulu (editorial board) üyeliği

25

G1.5

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

40

G1.6

A1.1 ve A1.2 grubu dışı dergilerde yardımcı editörlük

20

G1.7

A1.1 ve A1.2 grubu dışı dergilerde yayın kurulu (editorial board) üyeliği

15

b)Ulusal
G1.8

Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği ulusal hakemli bilimsel dergilerde baş
editörlük / editörlük

13

30

Kod

Puan Grubu

Puan

(En fazla üç yıl için verilir.)
G1.9

Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği ulusal hakemli bilimsel dergilerde editör
yardımcılığı

15

(En fazla üç yıl için verilir.)
H1.

ARAŞTIRMA BURSLARI

H1.1

Bakanlık, YÖK, Üniversite, Meslek Odaları, Dernekler dışında TÜBİTAK ve TÜBA
gibi ulusal kaynaklardan alınan uluslararası araştırma bursları
10

a) 1-3 ay arası

20

b) 4-6 ay arası

30

c) 7 ay ve sonrası
H1.2

Yurt dışı kuruluşlardan alınan uluslararası araştırma bursları
a) 1-3 ay arası

15

b) 4-6 ay arası

25

c) 7 ay ve sonrası

45

*

TABLO: 2
ORTAK ÇALIŞMALARLA İLGİLİ KATKI ORANLARI

İsim Sırası

Ortak Çalışmadaki Yazar Sayısı
1

1. isim

2

3

4

5

1.00 0.95 0.90 0.85 0.80
0.85 0.80 0.75 0.70

N>5
0.75

2. isim

-

3. isim

-

-

4. isim

-

-

-

5. isim

-

-

-

-

0.50

0.45

6, 7, 8. isim

-

-

-

-

-

0.35

0.75 0.70 0.65
0.60 0.55

0.65
0.60
0.50

0.25

9. …… isimler
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TABLO: 3
2014-2015 DÖNEMİ ATAMA TABAN PUANLARI

Fakülte / Yüksekokul / Bölüm

Yrd. Doç. Dr.

Doç. Dr.

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

800

1200

1600

Veteriner Fakültesi

650

900

1250

Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri,
Sağlık Yüksekokulu

600

750

1100

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat
Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk
Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal
Bölümleri, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü, Ziraat Fakültesi Peyzaj
Mimarlığı
Bölümü,
Güzel
Sanatlar
Fakültesi, Konservatuar, İnegöl İşletme
Fakültesi

400

550

700

*23 Ocak 2014 tarihli Senato’nun 8 nolu kararı ile değişen.
*23 Ocak 2014 tarihli Senato’nun 8 nolu kararı ile çıkarılan.
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T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ALANI
ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME
ESASLARI
ve
BAŞVURU KOŞULLARI

16

DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR
1. Güzel Sanatlar ve Tasarım ile Güzel Sanatlar Eğitimi, Sahne Sanatları ve Müzik
alanlarında yapılacak başvurularda; adayların kuramsal çalışmaları, “Uludağ Üniversitesi
Öğretim Üyeliği Değerlendirme Esasları ve Başvuru Koşulları”nda yer alan usul ve esaslara
göre değerlendirilir. Sanatsal çalışmalar için Tablo: 4A ve 4B’deki puanlar geçerlidir.
2. Öğretim üyeliğine atanmak üzere başvuruda bulunanlar, alanın özelliğine göre elde
etmeleri gereken puanları ilgili çizelgelerde yer alan alt başlıklara uygun biçimde düzenlerler.
3. Puanlamaya girecek sanatsal ve bilimsel çalışmaların yayımlanmış ve sanat
etkinliklerinin gerçekleştirilmiş olması koşulu aranır.
4. Her bir atama için, uluslararası indekslerce taranan makale koşulu aranmaksızın
“Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliği Değerlendirme Esasları ve Başvuru Koşulları’nda
Sosyal Bilimler alanında öngörülen toplam puanı almış olmak gerekir. Ancak Güzel Sanatlar
Fakültesi için bu toplam puanın %30’ u bilimsel, %70’i sanatsal etkinliklerden sağlanmalıdır.
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi için toplam puan, herhangi bir orana bağlı olmaksızın
her iki tür etkinlikten sağlanabilir. Devlet Konservatuvarı için ise öğretim üyeliğinin her bir
aşamasında ilgili olduğu sanat dalına göre B2, B3, B4 veya B7 grubundan en az üç adet
çalışma yapmış olmak ayrıca hem doçentlik hem de profesörlük için hakemli dergilerde birer
makale yayımlamak şartı aranır.

TABLO: 4

A.

A1

SANAT VE TASARIM ALANI ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME
Özgün sanat eseri tasarımı ve yorum çalışmalarının sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca
satın alınması; proje bedeli / telif hakkı ödenmiş ya da sanat eserinin alımı yapılmış olmak
kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması / gösterime girmesi
ve tasarım projelerinin uygulanmış olması
a) Yurt dışı

100

b) Yurt içi

70

Özgün sanat eseri, tasarım ve yorum çalışmalarıyla kişisel etkinliklerde bulunmak

A2

a) Yurt dışında yabancı dilde basılmış katalogda yer almak

100

b) Yurt içinde Türkçe basılmış katalogda yer almak

60

(Her sergide en az iki farklı eser olmak zorundadır.)
Özgün sanat eseri, tasarım ve yorum çalışmalarıyla jürili karma sanat ve tasarım
etkinliklerine kabul edilmek
A3

a) Yurt dışında yabancı dilde basılmış katalogda yer almak

90

b) Yurt içinde Türkçe basılmış katalogda yer almak

50
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Özgün sanat eseri, tasarım ve yorum çalışmalarıyla karma sanat ve tasarım etkinliklerine
kabul edilmek
A4

15

a) Yurt dışı

10

b) Yurt içi
Sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım
etkinliklerine eserleriyle katılmak
A5

15

a) Yurt dışı

10

b) Yurt içi
Sanat ve tasarım etkinliklerinde ödül almak
A6

a) Yurt dışı

90

b) Yurt içi

50

Sanat ve tasarım yarışmalarında jüri üyesi olarak görev almak
A7

A8

a) Yurt dışı

15

b) Yurt içi

10

Sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel,
sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde düzenleme kurulunda görev almak
a) Yurt dışı

10

b) Yurt içi

10

Festival, çalıştay (workshop), yaz okulu vb. organizasyonlarda eğitici ya da davetli sanatçı
olarak yer almak
A9

a) Yurt dışı

30

b) Yurt içi

20

Alanında sanatsal çalışmaları hakkında yayın yapılmış olmak
A10

a) Yurt dışı

10

b) Yurt içi
(Her yıl için en çok üç yazı değerlendirmeye alınır.)

5

Yayımlanmış multimedya interaktif CD tasarımı ve yapımı
A11

a) Yurt dışı

20

b) Yurt içi

10

Yayımlanmış web tasarımı ve yönetimi
A12

a) Yurt dışı

10

b) Yurt içi

5

(Her yıl için en çok üç çalışma değerlendirmeye alınır.)
Yayımlanmış kitap, katalog, gazete, dergi, broşür, afiş, logo, kapak vb. tasarımı
A13

a) Yurt dışı

10

b) Yurt içi

5
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Resmî ve özel kurumlar için basılmış kurumsal kimlik çalışmaları
A14

a) Yurt dışı

60

b) Yurt içi

40

(Her yıl için en çok üç çalışma değerlendirmeye alınır.)

B.

B1

SAHNE SANATLARI, MÜZİK ve MÜZİKOLOJİ ALANI
ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME
Özgün sanat eseri ve yorum çalışmalarının sanat, eğitim, kültür kurum ve kuruluşlarınca
satın alınması, uygulatılması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş, sanat eserinin alımı
yapılmış ya da uygulatılmış olmak koşuluyla tiyatro, sinema, televizyon, radyo, konser
salonu gibi yayın organları ve mekânlarda yer alması; gösterime girmesi, tasarım
projelerinin uygulanmış olması
a) Yurt dışı

100

b) Yurt içi

70

Sahne eseri (tiyatro, opera, bale, oratoryo, kantat vb.) kompozisyonları
a) Yurt dışı
B2

70

b) Yurt içi
(Adı geçen eserlerin sahnelenmiş veya konser programlarında yer almış olması
zorunludur.)

50

Büyük ölçekli senfonik eser (senfoni, senfonik şiir, konçerto) kompozisyonları

B3

a) Yurt dışı

70

b) Yurt içi

50

(Adı geçen eserlerin sahnelenmiş veya konser programlarında yer almış olması
zorunludur.)

Küçük ölçekli senfonik eser, sonat, süit vb. solo kompozisyonlar
B4

a) Yurt dışı

50

b) Yurt içi

30

Oda müziği, koro müziği, elektronik müzik vb. kompozisyonlar
a) Yurt dışı
B5

40

b) Yurt içi
(Adı geçen eserlerin sahnelenmiş veya konser programlarında yer almış olması
zorunludur.)

B6

25

Koro ve orkestra düzenlemeleri, eğitim müziği eserleri

30

a) Yurt dışı

20

19

b) Yurt içi
Bireysel sanat etkinliği (orkestra veya koro şefliği, orkestra eşliğinde solistlik, resital,
opera ve balede birinci derece roller); dramatik bir eserde (tiyatro, sinema, televizyon vb.)
reji, oyunculuk, yazarlık, dramaturji veya sahne tasarımı görevi
B7

a) Yurt dışı
70

b) Yurt içi

50
Topluluk, grup üyesi olarak farklı repertuvarla sanat etkinliklerinde yer almak (oda müziği
grubu üyeliği, orkestrada başkemancılık, grup şefliği, toplu etkinlikte eşlikçilik); sahne
eserlerinde (opera, bale, tiyatro vb.) ikinci derece roller
40

a) Yurt dışı
B8

30

b) Yurt içi
(Resital ya da grup etkinliklerinde en az 45-50 dakika yer almak zorunludur.)
(Doçentlik sınavı yorumculuk alanında belirtilen düzeyde, eserleriyle eş değerde ve 2/3’ü
farklı içerikte 45-50 dakika süreli performans aranır.)
(Aynı performansın tekrarı, puanın 1/2’siyle değerlendirilir.)
Festival, çalıştay (workshop), yaz okulu vb. organizasyonlarda eğitici ya da davetli sanatçı
olarak yer almak

B9

a) Yurt dışı

30

b) Yurt içi

20

Jürili sanatsal yarışmada ödül almak
B10

a) Yurt dışı

80

b) Yurt içi

50

Sanatsal çalışmayla radyo, televizyon, CD, DVD vb. kayıt ortamında yer almak

B11

a) Yurt dışı

40

b) Yurt içi

20

(Bu kayıtlar ve benzeri ürünler, telif haklarına ilişkin tüm yasal sorumluluklar yerine
getirilerek basılmış ya da kurumca onaylanmış olmalıdır.)
Yarışma jürilerinde görev almak
B12

a) Yurt dışı

15

b) Yurt içi

10

Alanında sanatsal çalışmaları hakkında yayın yapılmış olmak
B13

a) Yurt dışı

10

b) Yurt içi

5

Alanında sanat danışmanlığı ya da üst denetçilik (süpervizörlük)
B14

a) Yurt dışı

25

b) Yurt içi

15

Festival ya da eş değer etkinliklerde sanat kurulu üyesi olarak yer almak

20

B15

a) Yurt dışı

30

b) Yurt içi

20

Festival ya da eş değer etkinliklerde düzenleme kurulu üyesi olarak yer almak
B16

a) Yurt dışı

10

b) Yurt içi

10

Bir metni opera, tiyatro, sinema, televizyon ya da radyo için uygulamak
B17

B18

a) Yurt dışı

60

b) Yurt içi

40

Denetiminde gerçekleştirilen konser, gösteri vb. eğitsel sanat etkinliği, senfoni orkestrası
üyeliği
(Her yıl için en çok üç çalışma değerlendirmeye alınır.)

21
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