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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ 

AMAÇ 
Madde 1 – Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin (İMÜ) lisansüstü ağırlıklı, yenilikçi ve 
girişimci uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak belirlediği misyon, vizyon ve stratejik 
hedeflerinin gerçekleşmesi için gerekli akademik kadronun oluşması ve gelişmesi yolunda temel 
araçlardan biri olarak hazırlanmış olup, bu kapsamda ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak 
adayların kendilerini İMÜ’nün stratejik hedeflerine göre hazırlamalarına ve ilan edilen kadrolara 
başvuran adaylar hakkında jüri üyelerinin nesnel bir değerlendirme yapmalarına yardımcı olma 
amacını taşımaktadır.  
KAPSAM  
Madde 2 – Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde öğretim üyesi kadrolarına başvuruların 
ön değerlendirilmesi, akademik yükseltilme ve atanma ile doktor öğretim üyesi kadrosunda görev 
yapanların yeniden atanmalarına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.  
DAYANAK  
Madde 3 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 23, 24, 26. maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu 
tarafından yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitelerarası 
Kurul tarafından belirlenen Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları dikkate alınarak hazırlanmıştır.  
TANIMLAR  
Madde 4 –Bu Yönergede geçen;  
Aday: İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde daimi veya sözleşmeli statüdeki bir akademik kadroya 
atanmak veya yeniden atanmak (görev süresi uzatımında bulunmak) üzere başvuruda bulunan kişiyi,  
İMÜ: İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ni,  
Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü’nü,  
Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosu’nu,  
YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu,  
Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,  
Fakülte: İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin herhangi bir fakültesini,  
Yüksekokul: İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin herhangi bir yüksekokulunu,  
Proje Üst Yöneticisi: Proje Yürütücüsü, Proje Koordinatörü, Proje Sorumlusu unvanlarını ifade eder. 
GENEL İLKELER 
Madde 5- Öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların, başvuru alanlarıyla ilgili olarak bu 
yönergede yer alan koşulları sağladıklarına ilişkin beyannameyi (EK 3) doldurmaları gereklidir. 
Kurum içi başvurularda adayın AVES bilgileri esas alınır. 
Madde 6- Tüm başvuru dosyası basılı ve elektronik ortamda teslim edilmelidir. Başvuru dosyalarına 
yüksek lisans ve doktora tezleri basılı veya elektronik ortamda eklenmelidir. 
Madde 7- Yayınların ve diğer akademik etkinliklerin adayın başvurduğu alanla ilgili olması 
zorunludur. 
Madde 8- Aday, henüz basılmamış ancak yayınlanması kabul edilmiş eserler için “yayınlanması kabul 
edildi” yazısını eserin son şekline eklemelidir. Makalelerin tam metinli olması zorunludur. 
Madde 9- Yazar sayısının birden fazla olduğu makale yazarlığı, bildiri sunumu, kitap yazarlığı, kitap 
bölümü yazarlığı veya kitap/kitap bölümü çevirisi, fikri ve sınai mülkiyet hakları faaliyetleri (EK 1’in 
C4 maddesi), bilimsel-sanatsal ödüller (EK 1’in C5 ve C6 maddeleri) gibi ortak bilimsel çalışmalarda 
hak edilen puan yazarlar arasında aşağıdaki gibi bölüştürülür:  

i. Yazar sayısı iki ise, birinci yazara hak edilen puanın %60’ı, ikinci yazara hak edilen 
puanın %40’ı verilir. 
ii. Yazar sayısı üç veya daha fazla ise, birinci yazara hak edilen puanın %40’ı verilir; hak 
edilen puanın %60 ı diğer yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür. 
iii. Sorumlu yazar (corresponding author), eğer sıralamada birinci isim değilse, bu yazar 
birinci ismin yerine geçer. 

Madde 10- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 
(altmış beş) puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir 
yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; yabancı dille öğretim yapılan lisans 
programlarında YÖK’ün yayınladığı “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı 
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince ilgili yabancı dilde ders 
verebilme şartını sağlıyor olmak; doktora bilim alanının belli bir yabancı dilde olması halinde ise bu 
sınavı başka bir yabancı dilde vermiş olmak gerekir. 
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Madde 11- Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak atamalarda, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 
aracılığıyla oluşturulan jüri tarafından yapılan Doçentlik sözlü sınavında başarılı olma şartı aranır. 
Madde 12- İMÜ’de Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olanların yeniden atanma 
başvurusunda bulunabilmeleri için, alanları için gereken puanın en az % 50’sini son üç (3) yıl 
içerisindeki çalışmalarıyla toplamış olması gerekir. İlgili şartı sağlayan aday, 2547 sayılı YÖK 
Kanunu’nun 23. Maddesinde belirtilen atama usulüyle yeniden atanır.  
Madde 13- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 34 üncü maddesi uyarınca öğretim üyesi 
statüsünde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı ülke vatandaşları, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için istenen koşulları sağlamak 
zorundadırlar. 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA ATANMAK İÇİN 
Madde 14-  Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 
sanatta yeterlilik eğitiminin tamamlanarak ilgili unvanın kazanılmış olması gerekir. 
Madde 15- Sağlık Bilimlerinde1, Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde, Doktor Öğretim Üyesi 
kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların,  

a) Web of Science tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edildiği 
belgelenmiş en az iki (2) makalesi olması; 

b) A1-A12 kapsamına giren maddelerden en az 80 puan alması; 
c) EK 1’de bulunan tüm maddelerden toplam 250 puanı tamamlamış olması gerekir.  

Madde 16- Sosyal Bilimlerde Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların 
a) Doktora tezinin uluslararası ya da ulusal bir yayınevi tarafından matbu kitap (ya da e-kitap) 

olarak yayınlanmış olması;  
b) Web of Science tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edildiği 

belgelenmiş en az bir (1) makalesi veya TR-Dizin kapsamındaki dergilerde yayınlanmış en az 
üç (3) makalesi olması; 

c) A1-A12 maddeleri kapsamına giren yayınlardan en az 75 puan veya A1-A12 ve B1-B4 
maddeleri kapsamındaki yayınlardan en az 100 puan alması; 

d) EK 1’de bulunan tüm maddelerden 200 puanı tamamlamış olması gerekir.  
Madde 17- Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanında Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 
atanmak üzere başvuran adayların, 

a) Web of Science tarafından taranan dergilerde iki (2) makalesi olması;  
b) A1-A12 kapsamına giren maddelerden en az 80 puan alması; 
c) EK 1’de bulunan tüm maddelerden toplam 200 puanı tamamlamış olması gerekir. 

Madde 18- Türk Musikisi, Görsel İletişim Tasarımı, Sahne ve Görüntü Sanatları alanlarında Doktor 
Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, 

a) Doktora tezinin uluslararası ya da ulusal bir yayınevi tarafından matbu kitap (ya da e-kitap) 
olarak yayınlanmış olması;  

b) Web of Science tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edildiği 
belgelenmiş en az bir (1) makalesi veya TR-Dizin kapsamındaki dergilerde yayınlanmış en az 
üç (3) makalesi olması; 

c) EK-1’de yer alan A, B ve C maddelerinden en az 100 puan alması; 
d) EK-2 de yer alan maddelerden en az 100 puan alması; 
e) EK 1 ve EK 2’de bulunan tüm maddelerden toplam 250 puan almış olması gerekir.  

DOÇENT KADROSUNA ATANMAK İÇİN 
Madde 19- Sağlık Bilimlerinde2, Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde, Doçent kadrosuna atanmak 
üzere başvuran adayların,  

a) En az ikisi, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık 
ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamladıktan sonra ve doktora tezinden üretilmemiş olmak 
koşuluyla Web of Science kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edildiği 
belgelenmiş en az dört (4) makalesi olması; 

b) C-2 ve C-3 kapsamında tamamlanmış en az bir (1) ulusal veya uluslararası projede üst 
yönetici/danışman/uzman veya araştırmacı olarak görev yapmış veya C4 maddesi kapsamında 
bir (1) patent sahibi olması; 

c) A1-A12 kapsamına giren maddelerden en az 150 puan alması; 

                                                           
1 Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer almasına rağmen, Sosyal Hizmet Bölümü ve Sağlık Yönetimi 
Bölümünde Sosyal Bilimlerin şartları aranır. 
2 Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer almasına rağmen, Sosyal Hizmet Bölümü ve Sağlık Yönetimi 
Bölümünde Sosyal Bilimlerin şartları aranır. 
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d) C1-C5 kapsamına giren maddelerden en az 50 puan alması; 
e) EK 1’de bulunan tüm maddelerden toplam 450 puan almış olması gerekir.  

Madde 20- Sosyal Bilimlerde Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların,  
a) Doktor unvanı aldıktan sonra ve doktora tezinden üretilmemiş olmak koşuluyla ‘Web of 

Science’ tarafından taranan dergilerde en az bir (1) makale, 
b) ‘Web of Science’ taraması dışında kalan uluslararası veya TR Dizin’de taranan dergilerde 

yayımlanmış en az iki (2) makale, 
c) A1-A12 kapsamına giren maddelerden en az 150 puan alması;  
d) C1-C10 kapsamına giren maddelerden en az 30 puan alması; 
e) EK 1’de bulunan tüm maddelerden toplam 400 puan almış olması gerekir.  

Madde 21- Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanında Doçent kadrosuna atanmak üzere 
başvuran adayların,  

a) Doktor unvanı aldıktan sonra ve doktora tezinden üretilmemiş olmak koşulu ile Web of 
Science tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edildiği belgelenmiş en 
az iki (2) makalesi olması; 

b) A1-A12 kapsamına giren maddelerden en az 150 puan alması; 
c) C1-C10 kapsamına giren maddelerden en az 50 puan alması; 
d) EK 1’de bulunan tüm maddelerden 400 puan almış olması gerekir. 

Madde 22- Türk Musikisi, Görsel İletişim Tasarımı, Sahne ve Görüntü Sanatları Doktor Öğretim 
Üyesi alanlarında Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların doktor ya da sanatta yeterlilik 
unvanını aldıktan sonra: 

a) EK-1’de yer alan A, B ve C maddelerinden en az 100 puan alması; 
b) EK-2 de yer alan maddelerden en az 150 puan alması;  
c) EK 1 ve EK 2’de bulunan tüm maddelerden toplam 450 puan almış olması gerekir. 

PROFESÖR KADROSUNA YÜKSELTİLMEK ve ATANMAK İÇİN 
Madde 23- Sağlık Bilimleri3, Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde, Profesör kadrosuna yükseltilmek ve 
atanmak üzere başvuran adayın,  

a) “Başlıca araştırma eseri” olarak, Doçent unvanını aldıktan sonra, Web of Science tarafından 
taranan hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edildiği belgelenmiş tek yazarlı 
özgün bir makaleyi veya adayın ilk isim olduğu üç (3) adet ortak yazarlı yayını sunması; 

b) “Başlıca araştırma eseri”nin dışında, Doçent unvanını aldıktan sonra, Web of Science 
tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edildiği belgelenmiş en 
az beş (5) makalesinin bulunması; 

c) Doçent unvanını aldıktan sonra, C-2 ve C-3 kapsamında tamamlanmış en az bir (1) ulusal 
veya uluslararası projede üst yönetici, danışman, uzman veya araştırmacı olarak görev yapmış 
veya C4 maddesi kapsamında bir (1) patent sahibi olması; 

d) A1-A12 kapsamına giren maddelerinden en az 250 puan alması; 
e) C1-C5 kapsamına giren maddelerinden en az 80 puan alması; 
f) EK 1’de bulunan tüm maddelerden toplam 600 puan almış olması gerekir.  

Madde 24- Sosyal Bilimlerde Profesör kadrosuna yükseltilmek ve atanmak üzere başvuran adayın  
a) “Başlıca araştırma eseri” olarak, Doçent unvanını aldıktan sonra, ‘Web of Science’ tarafından 

taranan dergilerde yayınlanan tek yazarlı bir (1) makale veya akademik kriterlere uygun 
şekilde hazırladığı tek yazarlı özgün bir (1) kitap ve TR-Dizin tarafından taranan dergilerde 
yayınlanan tek yazarlı üç (3) makale sunması; 

b) Doçent unvanını aldıktan sonra, C-2 ve C-3 kapsamında tamamlanmış en az bir (1) ulusal 
veya uluslararası projede üst yönetici, danışman, uzman veya araştırmacı olarak görev yapmış 
olması; 

c) A1-A12 kapsamına giren maddelerden en az 200 puan alması; 
d) C1-C10 maddeleri kapsamına giren maddelerden en az 50 puan alması; 
e) EK 1’de bulunan tüm maddelerden 550 puan almış olması gerekir.  

Madde 25- Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanında Profesör kadrosuna yükseltilmek ve 
atanmak üzere başvuran adayın  

a) “Başlıca araştırma eseri” olarak, Doçent unvanını aldıktan sonra, Web of Science tarafından 
taranan dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edildiği belgelenmiş tek yazarlı özgün bir 
(1) makaleyi sunması; 

                                                           
3 Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer almasına rağmen, Sosyal Hizmet Bölümü ve Sağlık Yönetimi 
Bölümünde Sosyal Bilimlerin şartları aranır. 
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b) Doçent unvanını aldıktan sonra, tamamlanmış en az bir (1) ulusal veya uluslararası projede üst 
yönetici, danışman, uzman veya araştırmacı olarak görev yapmış veya bir yarışmada (B-8 
maddesi kapsamında) derece veya mansiyon almış olması; 

c) A1-A12 kapsamına giren maddelerden en az 200 puan alması; 
d) C1-C10 maddeleri kapsamına giren maddelerden en az 80 puan alması; 
e) EK 1’de bulunan tüm maddelerden 550 puan almış olması gerekir. 

Madde 26- Türk Musikisi, Görsel İletişim Tasarımı, Sahne ve Görüntü Sanatları alanlarında Profesör 
kadrosuna yükseltilmek ve atanmak üzere başvuran adayın 

a) “Başlıca eseri olarak” Doçent unvanını aldıktan sonra, yapıt (müzik kompozisyonu, tiyatro 
eseri vb.) ya da etkinliklerinden birini sunması; 

b) EK-1’de yer alan A1-A12, B1- B14, C5-C10 maddelerinden en az 100 puan alması; 
c) EK-2 de yer alan maddelerden en az 150 puan alması; 
d) EK 1 ve EK 2’de bulunan tüm maddelerden toplam 600 puan almış olması gerekir. 

ÇEŞİTLİ ve SON HÜKÜMLER 
Madde 27- Bu yönerge İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunun onayı ile 1 Ocak 2021 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girer ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi 16.05.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı 
kararı ile kabul edilen “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesi” ve ilgili değişiklikleri yürürlükten kaldırılmış olur. 

                                                           
4 En az beş yıldır yurtdışında uluslararası düzeyde yabancı dilde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar 
dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap 
yayınlamış olan yayınevi. 
5 Bu puan Web of Science kapsamında olup da Web of Science’ın Quarter tanımlamasına girmeyen dergilerde 
yayınlanan makaleler için geçerlidir.  
Q4 kapsamındaki dergiler için bu puanın 1,1 katı; 
Q3 kapsamındaki dergiler için 1,3; 
Q2 kapsamındaki dergiler için 1,6; 
Q1 kapsamındaki dergiler için 2 katı hesaplanacaktır.   
6 Sosyal Bilimler, Görsel İletişim Tasarımı, Türk Musikisi ve Sahne Sanatları alanlarında her çalışma 20 Puan 
olarak hesaplanır. 
7 Bu maddeden en çok 45 puan alınabilir. 
8 Bu maddeden en çok 30 puan alınabilir. 

EK-1 
Akademik Yükseltilme ve Atanmada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Tablosu 

A- ULUSLARARASI YAYIN ve ETKİNLİKLER PUAN 
1. Bilimsel kitap yazarlığı (ISBN numarası olan, yurtdışında alanında tanınmış bir yayınevi4 
tarafından yayınlanmış bilimsel kitap yazarlığı) 

80 

2. Bilimsel kitapta editörlük (ISBN numarası olan, yurtdışında alanında tanınmış bir yayınevi 
tarafından yayınlanmış bilimsel kitap) 
 

40 

3. Bilimsel kitap içinde bölüm yazarlığı (Her bir kitap için) (ISBN numarası olan, 
yurtdışında alanında tanınmış bir yayınevi tarafından yayınlanmış bilimsel kitap 
içinde bölüm yazarlığı) 

30 

4. Web of Science kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 
a) Özgün araştırma, makale, derleme 505 
b) Editöre mektup, teknik not ve sağlık bilimlerinde vaka takdimi 15 

5. Web of Science kapsamındaki dergilerde 
a) Editörlük 40 
b) Yayın Kurulu üyeliği 20 

c) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Puanlamada her bir dergi için en fazla 3 hakemlik 
dikkate alınır) 

3 

6. Web of Science kapsamı dışındaki alan endeksli dergilerde 
a) Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar 106 
b)  Web of Science kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerdeki vaka takdimleri 5 

7. Uluslararası bilimsel ansiklopedilerde yabancı dilde madde yazarlığı 157 
8. Uluslararası nitelikteki Türkçe bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı 108 
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9 Toplamda 50 puanı aşamaz. 
10 Toplamda 30 puanı aşamaz. 
11 Toplamda 20 puanı aşamaz. 
12 Sosyal Bilimlerde 10 puan olarak değerlendirilir.  
13 Bu maddeden en çok 15 puan alınabilir. 
14 Bu maddeden en çok 10 puan alınabilir. 

 9. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından doğrudan veya uluslararası bir kuruluş ile işbirliği protokolü 
dahilinde düzenlenen ya da TÜBİTAK  tarafından yayınlanan 2224/A Yurtdışı bilimsel etkinlik tanımına uyan uluslararası 
bilimsel toplantılarda 

a) Sözlü sunulan ve tam metni yayınlanan bildiri 20 
b) Sözlü sunulan ve özeti yayınlanan bildiri 15 
c) Özeti veya tam metni yayınlanan poster 10 

 10. Diğer uluslararası bilimsel toplantılarda  
a) Sözlü sunulan ve tam metni yayınlanan bildiri 10 
b) Sözlü sunulan ve özeti yayınlanan bildiri 8 
c) Özeti veya tam metni yayınlanan poster 5 
  11. Atıflar  

a) Web of Science kapsamındaki dergilerde yapılan atıf9 5 

b) W e b  o f  S c i e n c e  kapsamı dışındaki alan endeksli dergilerde yapılan atıf10 3 
c) Yurtdışında yayınlanan bilimsel kitap, monografi, yüksek lisans ve doktora tezlerinde 
yapılan atıf11 

2 

12. Ulusal/uluslararası bir standardın hazırlanmasında görev almak (belgelenmelidir) 5 

B- ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER PUAN 
 

1. Bilimsel kitap yazarlığı (ISBN numarası olan, yayınlanmış olan, adayın çalışma alanı ile 
doğrudan ilgili olması şartı aranır) 

50 

2. Bilimsel kitap editörlüğü (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap,  adayın 
çalışma alanı ile doğrudan ilgili olması şartı aranır  ) 

25 

3. Bilimsel kitapta bölüm yazarlığı (Her bir kitap için) (ISBN numarası olan, yayınlanmış 
bilimsel kitap,  adayın çalışma alanı ile doğrudan ilgili olması şartı aranır) 

20 

4. TR Dizin’de taranan dergilerde yayınlanmış  
a) Özgün araştırma, makale 20 
b) Derleme, editöre mektup, teknik not, kitap tanıtımı, sergi yorumu ve vaka takdimi 10 

5. TR Dizin’de taranan dergiler haricinde yer alan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış 
a) Özgün araştırma, makale 512 
b) Derleme, editöre mektup, teknik not, kitap tanıtımı, sergi yorumu ve vaka takdimi 2 

6. Bilimsel ansiklopedilerde (A-8 maddesinde belirtilenler dışındaki) madde yazarlığı13 5 

7. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından doğrudan  veya ulusal bir kuruluş ile işbirliği protokolü dahilinde 
düzenlenen ya da TÜBİTAK  tarafından kabul edilen  2223 Yurtiçi bilimsel etkinlik tanımına uyan ulusal veya 
uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda 

a) Sözlü sunulan ve tam metni yayınlanan bildiri 6 
b) Sözlü sunulan ve özeti yayınlanan bildiri 3 
c) Tam metni ya da özeti yayınlanan poster 2 
d) Düzenleme Komitesi Üyeliği 10 
e) Bilim Kurulu Üyeliği 5 

8. TR-Dizin’de taranan ulusal bilimsel yayınlarda  
a) Editörlük 10 
b) Yayın Kurulu üyeliği (Belgelenmelidir) 514 

9. Bilimsel Eser çevirisi (ISBN numarası olan yayınlanmış bilimsel kitap veya nadir eser 
orijinal metin çevirisi) 

a) Bilimsel kitap çevirisi 15 
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15 Bu maddeden en çok 10 puan alınabilir. 
16 Bu maddeden en çok 30 puan alınabilir. 
17 Dr. öğretim üyesi atamalarında 2 ve üstü, doçentlik atamalarında 4 ve üstü, profesörlük atamalarında 6 ve üstü 
H endeks puanları dikkate alınır. Adaylar H endeksi hizmeti sunan bir veri tabanından indirecekleri endeks 
raporunu belge olarak sunabilecekleri gibi,  H endekslerini kendileri de hesaplayıp belgelendirebilirler. Bu 
maddeden en çok 40 puan alınabilir. 
18 Projeler iki (2) yıldan daha uzun sürdüğü takdirde, yeniden puanlamaya dahil edilebilir. 

b) Bilimsel kitap içinde bölüm çevirisi  515 

c) Açıklamalı ve yorumlu kitap çevirisi (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 25 

d) Makale çevirisi (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 5 
10. Bilimsel kitap  veya karar  tahlili (sadece  Hukuk  Fakültesi için geçerlidir) 10 

11. Yurt içinde yayınlanan kitap, monografi ve doktora tezleri ile TR Dizin’de taranan 
taranan yurt içi hakemli dergilerde yapılan atıf (Kaynakça esas alınır) 1 

  12. Eğitim-Öğretim Etkinliği (Doktor unvanını veya Tıpta Uzman unvanını  aldıktan sonra  İMÜ’de 
uzaktan veya yüzyüze verdiği ders16. (Son üç (3) yılda verilen dersler dikkate alınır).  

a) Her lisans ve lisansüstü dersi için 2 

b) Yabancı dilde verilen her lisans ve lisansüstü dersi için 3 
C- GİRİŞİMCİ ve YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE FAALİYETLERİ PUAN 

1. Akademisyenin Hirsch-Index (HI) Puanı17 HIx5 

2. Ulusal Projeler18 
a) TÜBİTAK  Ar-Ge  destek  programlarına  önerilen v e  h a k e m  

d e n e t i m i n d e n  g e ç m i ş  proje (Puanlamada en  fazla  2 adet 
belgelenmiş proje önerisi dikkate alınır) 

15 

b) TÜBİTAK Ar-Ge destek programlarından alınmış ve sonuçlandırılmış proje (üst 
yönetici olarak) 

80 

c) T.C. Bakanlıkları Ar-Ge destek programlarından  alınmış ve sonuçlandırılmış  proje 
(üst yönetici olarak) 

80 

d) Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında  alınmış ve sonuçlandırılmış kontratlı Ar-Ge 
projesi (üst yönetici olarak) 

60 

e) Üniversite Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB)  sonuçlandırılmış Ar-Ge Projesi 
(üst yönetici olarak) 

60 

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış ve sonuçlandırılmış Ar-Ge projesi 
(üst yönetici olarak) 

60 

g) İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından doğrudan veya rektörlükçe yapılan 
bir protokol dahilinde kamu yararı statüsünde olan vakıf veya dernekler ile 
yürütülerek tamamlanan sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamındaki projelerde 
üst yönetici olarak görev almak 

30 

h) İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından doğrudan veya rektörlükçe yapılan 
bir protokol dahilinde kamu yararı statüsünde olan vakıf veya dernekler ile 
yürütülerek tamamlanan sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamındaki projelerde 
danışman/uzman veya araştırmacı olarak görev almak 

15 

i) İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından doğrudan veya rektörlükçe yapılan 
bir protokol dahilinde kamu yararı statüsünde olan vakıf veya dernekler ile 
yürütülerek tamamlanan, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamı dışındaki 
projelerde üst yönetici olarak görev almak 

20 

j) İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından doğrudan veya rektörlükçe yapılan 
bir protokol dahilinde kamu yararı statüsünde olan vakıf veya dernekler ile 
yürütülerek tamamlanan sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamı dışındaki 
projelerde danışman/uzman veya araştırmacı olarak görev almak 

10 
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19 Bu bölümden en çok 25 puan alınabilir. 
20 Birincilik 40, İkincilik 35, Üçüncülük 30 puan olarak değerlendirilir. 

k) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan bir protokol dahilinde 
diğer vakıf veya dernekler tarafından dernekler ile yürütülerek tamamlanan 
projelerde üst yönetici, danışman/uzman veya araştırmacı olarak görev almak 

5 

l) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış ve sonuçlandırılmış projede üst 
yönetici olarak görev almak (Puanlamada en fazla 2 adet proje dikkate alınır) 20 

m) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış ve sonuçlandırılmış projede 
danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak (Puanlamada en fazla 2 adet 
proje dikkate alınır) 

5 

n) Üst yönetici tarafından verilen idari görevi (enstitü müdürlüğü, yüksekokul 
müdürlüğü, merkez müdürlüğü, genel sekreterlik, dekan yardımcılığı, bölüm 
başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, genel sekreter yardımcılığı, daire 
başkanlığı,  koordinatörlük) yürütmek (tamamlanmış her yıl için olmak üzere) (bir 
başka yere aktarılması) 

519 

3. Uluslararası Projeler 

a) Avrupa  Birliği  Ar-Ge  destek  programlarına  proje  başvurusu  (Puanlamada en 
fazla 2 adet belgelenmiş proje önerisi dikkate alınır) 30 

b)  Sonuçlandırılmış Avrupa Birliği Ar-Ge destek programları kapsamındaki projeler (üst 
yönetici olarak) 150 

c) Sonuçlandırılmış Avrupa Birliği Erasmus Projeleri veya Avrupa Birliği Sosyal 
Projeleri (üst yönetici olarak) 75 

d) Avrupa Birliği dışında uluslararası Ar-Ge programlarından alınmış ve 
sonuçlandırılmış  proje (üst yönetici olarak) 100 

e) C-3 kapsamındaki projede danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak 
(Puanlamada en fazla 3 adet proje dikkate alınır) 

30 

4. Fikrî ve Sınâî Mülkiyet Hakları Faaliyetleri 

a) Ulusal patent başvurusu 10 
b) Uluslararası patent başvurusu 30 
c)  Ulusal patent belgesi 50 
d)  Faydalı model belgesi 50 
e)  Endüstriyel tasarım belgesi 50 
f) Uluslararası patent belgesi 100 
g) Ticarileştirilmiş patent, faydalı model, endüstriyel tasarım sahipliği 
 

150 

5. Bilimsel Ödüller 
a)  Yarışma usulü çerçevesinde başvuru kabul ederek,  jüri değerlendirmesine tabi olmak kaydı ile 

karar alan,  uluslararası bilimsel kuruluşlarca verilen bilim ve sanat ödülü 80 

b) Cumhurbaşkanlığı, TÜBA,  YÖK, TÜBİTAK tarafından verilen bilim ve sanat ödülleri 
(yayın teşvik ödülü hariç) 60 

c) Kendi bilim alanında; geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili 
kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası 
Kuruluşlar) tarafından düzenlenen yarışmalarda derece20 almış olmak 

40 

d) “b” maddesi kapsamında ödül alan doktora tezlerinde tez danışmanlığı  40 
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EK-2. Türk Musikisi, Görsel İletişim Tasarımı, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümleri 
Akademik Yükseltilme ve Atanmada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Tablosu 

 
 
 
 

 1. Özgün sahne eserlerinin (sahne oyunu, müzikal sahne yapıtı vb.), sanat yapıtlarının, 
tasarımlarının, gösterimlerinin ya da yorum çalışmalarının yurt dışındaki eğitim ve kültür 
kurumlarınca satın alınması, Proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat yapıtının alımı 
yapılmış olması koşuluyla sinema televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması 
veya gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış 
olması. 
 
 
 
 
 

60 
 

2. Özgün sahne eserlerinin (sahne oyunu, müzikal sahne yapıtı vb.), sanat yapıtlarının, 
tasarımlarının, gösterimlerinin ya da yorum çalışmalarının yurt içindeki eğitim ve kültür 
kurumlarınca satın alınması, Proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat yapıtının 
alımı yapılmış olması koşuluyla, Ulusal sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında 
yer alması veya gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin yurt içinde ulusal 
düzeyde uygulanmış olması. 
 

30 
 
 

3. Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, gösteren ve yorumlayanların, (sanatçı, tasarımcı, 
yönetmen), yurt dışında müze, kültür merkezi, sanat galerisi gibi kurum mekanlarında 
açtıkları kişisel sergi, sahneledikleri oyun, bireysel icra.  

50 

4. Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, gösteren ve yorumlayanların, (sanatçı, tasarımcı, 
yönetmen), yurt içinde müze, kültür merkezi, sanat galerisi gibi kurum mekanlarında 
açtıkları kişisel sergi, sahneledikleri oyun, bireysel icra. 

 
25 

 
5. Yurt dışında uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine sanat eserleri, 
tasarımlar, gösterim ya da yorum çalışmaları ile kabul edilmek 25 

6. Yurt içinde ulusal jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine sanat eserleri, tasarımlar ya 
da yorum çalışmaları ile kabul edilmek 

 
15 

 
 

 
 

7. Yurt dışında, uluslararası jürili, kişisel etkinliklerde bulunmak. (Festival, yarışma, sergi, 
proje uygulama, gösteri vb.) 30 

8. Yurt dışında, ulusal jürili, grup, karma etkinliklerde bulunmak. (Festival, yarışma, 
sergi, proje uygulama, gösteri vb.) 20 

9. Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs, çalıştay (workshop), bienal, trienal ve 
benzeri sanat/tasarım etkinliklerine ilan olunan programda yer almak kaydı ile eser veya 
icrası ile katılmak 

10 

                                                           
21 Birincilik 40, İkincilik 35, Üçüncülük 30 puan olarak değerlendirilir. 
22 10 Puan olarak değerlendirilir. 

6. Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, 
Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, 
planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, görsel iletişim tasarımı, müzik, iç 
mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer 
yarışmalarda derece21 veya mansiyon22 almış olmak 

40 

7. İlgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Ulusal ve Uluslararası 
Kuruluşlar, Üniversiteler) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel 
tasarım, peyzaj tasarım, iç mimari tasarım, görsel iletişim tasarımı, müzik, endüstri 
ürünleri tasarımı alanındaki bir yarışmada (öğrenciler arası yarışmalar hariç) jüri üyeliği 
yapmış olmak 

20 

8. Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı veya 
Uluslararası Kuruluşlar tarafından yürütülen arkeolojik kazı veya yüzey araştırması üst 
yönetici olarak yer almak 

50 

9. Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı veya 
Uluslararası Kuruluşlar tarafından yürütülen arkeolojik kazı veya yüzey araştırması 
çalışmalarında danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak 

20 

10.Üniversite onayıyla yapılan uluslararası sergi küratörlüğü ve sergiye ilişkin yayınların 
yazarlığı 40 
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10. Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal ve benzeri 
sanat/tasarım etkinliklerine ilan olunan programda yer almak kaydı ile eser veya icrası 
ile katılmak 

5 

11. Çeşitli kurum ve kuruluş mekanlarında sergilenen sanat ve tasarım çalışmalarında 
sergi küratörlüğü yapmak 20 

12. Yurtdışı kamusal ve / veya kamuya açık alanda sanat veya tasarım ürünü sergilemek  20 
13. Yurtiçi kamusal ve / veya kamuya açık alanda sanat veya tasarım ürünü sergilemek  10 

 
 
 
 
 
 
 
 

EK-3: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA ATAMALARDA VE AKADEMİK YÜKSELTMELERDE  

ARANAN KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM ve DEĞERLENDİRME FORMU 

UNVANI, ADI VE SOYADI   

BAŞVURULAN KADRO  

BÖLÜM/ANABİLİM DALI  

EĞİTİM BİLGİLERİ MEZUN OLUNAN 
ÜNİVERSİTE BÖLÜM/PROGRAM 

MEZUNİYET 

TARİHİ 

Lisans 
 

 
 

Yüksek Lisans 
 

 
 

Doktora 
 

 
 

Doçentlik    

Alınan Akademik Unvan KURUM BÖLÜM/ANABİLİM DALI 
ATANMA 

TARİHİ 

Araştırma Görevlisi    

Doktor Öğretim Üyesi    

Doçent 
 

 
 

Profesör 
 

 
 

Yabancı Dili Puanı ve 
Tarihi 

 

Sınav Türü 
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Akademik Etkinlik/Yayın Bilgi ve Puanları* 

1. Web of Science Makale Sayısı 
 8. C-2, C-3, B-13, B-14 KAPSAMINDA 

TAMAMLANMIŞ PROJE SAYISI 
 

2. Tek yazarlı Web of Science 
Makale Sayısı 

 
9. C-4 KAPSAMINDA FİKRÎ VE SINÂÎ 

MÜLKİYET HAKLARI FAALİYET 
SAYISI 

 

3. İlk yazar olduğu Web of 
Science Makale Sayısı 

 10. C1-C5 PUANI  

4. A1-A12 Puanı  11. C1-C10 PUANI  

5. EK-1 PUANI  12. C5-C10 PUANI  

6. EK-2 PUANI  13. TR-Dizin Makale Sayısı  

7. EK-1 ve EK-2 PUANI TOPLAMI  14. B-8 KAPSAMINDA ÖDÜL SAYISI  

Toplam Puan  

*Not: Özgeçmiş ve Eserler listesinde belirtilen yayınların kodları ve puanları, Puanlama Tablosu esas alınarak yazılacaktır. 

İMÜ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ ile ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ilanen 

aranan niteliklere göre ……………………………….  kadrosuna atanabilmek için gerekli asgari koşulları SAĞLAMAKTAYIM. 

Adı ve Soyadı:                                                                                            İmza: 

 

 …/……. 

ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR 

İMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine ve ilanda aranan 

şartlara göre    

…………………………….. 

kadrosuna atanabilmek için gerekli belge ve doküman bakımından başvuru 

şartlarını  

           SAĞLAMAKTADIR 

SAĞLAMAMAKTADIR 

ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYELERİ İMZA Tarih 

Başkan    

Üye    

Üye    

Üye    

Üye    

 


