
T.C. 
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA 
ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE 

 
AMAÇ VE KAPSAM 

Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde Akademik 
Teşkilat Yönetmeliği, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde, başvuru koşullarının belirlenmesi ve akademik standartların geliştirilmesini 
amaçlar. 
 
I) BAŞVURU KOŞULLARI 
A. Profesör kadrosuna başvurmak için:  

1. Akademik etkinlik değerlendirmesinden (AED) en az 1200 puan almak  
2. Toplam 1200 puanın en az 300 puanı doçentlik sonrasına ait olmak  
3. AED’nin 1-10 maddelerinden en az 600 puan almak  
4. AED’nin 11-17. maddelerindeki Girişim, Yenilik ve Proje Faaliyetlerinden Sosyal, Beşeri ve 

İdari Bilimler, Eğitim Ve Spor Bilimleri alanları için en az 80 puan, Sağlık, Mühendislik, Fen 
Bilimleri ve Matematik alanları için en az 150 puan almak 

5. En az 25 puanı doçentlik sonrasına ait olmak koşuluyla, AED’nin 31-34. maddelerinden en az 
50 puan almak  

6. Başlıca eserin doçentlik sınavından sonra oluşturulmuş, adayın başlıca yazar olduğu bir eser 
olması. (Doçentlik Ünvanı aldıktan sonra oluşturulmuş adayın başlıca yazar olduğu özgün bir 
eser olması) 

7. Üniversitelerarası Kurulun uygulamaya koyduğu Doçentlik ünvanını aldığı dönemdeki 
Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşullarını doçentlik unvanını aldıktan sonra sağlamak  

8. Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jürilerce yapılmış/yapılacak olan doçentlik sözlü 
sınavında başarılı olmak. 
 

B. Doçent kadrosuna başvurmak için:  
1. AED’den toplam olarak en az 600 puan almak   
2. AED’den alınacak 600 puanın en az 300 puanını AED’nin 1-10. maddelerinden almak,  
3. AED’nin 11-17. maddelerindeki Girişim, Yenilik ve Proje Faaliyetlerinden,  Sosyal, Beşeri ve 

İdari Bilimler, Eğitim ve Spor Bilimleri alanları için en az  60 puan,  Sağlık, Mühendislik, Fen 
Bilimleri ve Matematik alanları için en az 90 puan almak  

4. Halen üniversitede çalışıyor ise, 600 puanın en az 30 puanını AED’nin 31-34. maddelerinden 
almak, Üniversite dışında bir kurumda ise 2. Madde de alınması gereken puanın 400 olma 
koşulunu sağlıyor olmak  

5. Üniversitelerarası Kurulun uygulamaya koyduğu Doçentlik ünvanını aldığı dönemdeki 
Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşullarını taşımak.  

6. Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmak. 
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 

(altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.  
(1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yabancı dilden en az 70 (yetmiş) puan şartı aranacaktır) 
 

C. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurmak için:  
İlk başvurularda:  

Üniversitelerarası Kurulun uygulamaya koyduğu Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşullarında 
yer alan Sağlık, Mühendislik ve Fen Bilimleri Alanlarında, SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI, 
tarafından taranan dergilerde en az 2 (iki) makale, diğer alanlarda ULAKBİM veya alan 



endekslerinde taranan hakemli ulusal dergilerde en az iki yayına sahip olmak veya ders kitabı 
hariç bilimsel kitap yayınlamış olmak 
 
 

Yeniden atamalarda:  
1. Son atamadan sonra Doktora çalışmasının dışında Üniversitelerarası Kurulun uygulamaya 

koyduğu Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşullarında yer alan Sağlık, Mühendislik ve Fen 
Bilimleri Alanlarında, SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde en az 1 
(bir) makale, diğer alanlarda ULAKBİM veya alan endekslerinde taranan hakemli ulusal 
dergilerde en az bir yayına sahip olmak veya ders kitabı hariç bilimsel kitap yayınlamış olmak 

2. AED’nin 11-17. maddelerindeki Girişim, Yenilik ve Proje faaliyetlerinden bir kereye mahsus 
olmak üzere en az 40 puan almak 

 
II) AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRİLMESİ (AED) 
Genel İlkeler 
Adayların alanlarıyla ilgili tüm etkinlikleri değerlendirmeye alınır.  
 
A) MAKALELER 

1 SCI (Science Citation Index),  SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded), 
SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) 
tarafından taranan dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, olgu 
sunusu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler, 

80 

2 Alan Endekslerince taranan dergilerde basılmış makaleler, 50 

3 ULAKBİM listesinde yer alan Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan; teknik not, 
editöre mektup, tartışma, olgu sunusu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler, 

40 

4 Yabancı Hakemli Dergilerde basılmış teknik not, editöre mektup, tartışma, olgu 
sunusu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler, 

20 

5 Diğer Ulusal Hakemli Dergilerde teknik not, editöre mektup, tartışma, olgu sunusu ve 
özet türünden yayınlar dışındaki makaleler, 

15 

6 1., 2., 3. 4. ve 5. maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre 
mektup, tartışma, olgu sunusu ve özet türünden yayınlar adı geçen maddelerde 
belirtilen puanların dörtte biri, 

 

 
 
 
B) BİLDİRİLER 

7 Uluslar arası; kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda, 
 

a) Tam metin olarak yayımlanan ya da yayımlanacak olan bildiri, 30 

b) Özet metin olarak yayımlanan ya da yayımlanacak olan bildiri, 15 

c) Yayımlanmamış poster, sözlü sunum ile gösterim, 10 



8 Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda;  

a) Tam metin olarak yayımlanan ya da yayımlanacak olan bildiri 20 

b) Özet metin olarak yayımlanan ya da yayımlanacak olan bildiri 10 

c) Yayımlanmamış poster ya da sözlü sunum ile gösterim 5 

 
C) KİTAPLAR  

9 Alanında bilinen yayınevleri tarafından yayımlanan, ISBN almış kitap yazarlığı 
 

a) Yurt dışında yayımlanan yabancı dilde kitap 100 

b) Yurt içinde yayımlanan kitap 60 

10 Alanında bilinen yayınevleri tarafından yayımlanan, ISBN almış kitaplarda bölüm ve 
ünite yazarlığı (Aynı kitapta en fazla iki bölüm veya ünite dikkate alınır) 

 

a) Yurt dışında yayımlanan yabancı dilde kitapta bölüm ve ünite yazarlığı 30 

b) Yurt içinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı 20 

c) Çeviri Kitap yazarlığı 20 

d) Çeviri Kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı 15 

e) Çeviri Kitap İçi Makale yazarlığı 10 

f) Ansiklopedi’de madde yazarlığı (en fazla 4 madde için) 5 

g) Uluslararası kitaplar ve çağrılı derleme dergilerde yer almış olan ve adayın adı 
ile anılan kişiye özgü denklem, şema, şekil, resim, sendrom ve tablolar 

10 

 
D) GİRİŞİM – YENİLİK ve PROJE FAALİYETLERİ 

11 Tescillenmiş Fikri Mülkiyet Sahipliği  

a) Bireysel Patent;  

1. Uluslararası (EPA/IPA veya eşdeğeri)   300 

2. Ulusal  150 

b) Grup Patent;  

1. Uluslararası (EPA/IPA veya eşdeğeri) 120 

2. Ulusal 90 

(Ticarileştiğinin belgelenmesi durumunda; ek puan olarak 90 puan verilir)  



c) Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel ürün tasarım belgesi;  

1. Uluslararası 90 

2. Ulusal 45 

  

12 Bilimsel Araştırma Projeleri,  

a) Yurt dışı kaynaklı, uluslararası katılımlı bilimsel projeler (AB çerçeve 
programları, TÜBİTAK İkili İlişkiler, NATO gibi); 

 

1. Proje koordinatörü, yürütücüsü veya yöneticisi,  70 

2. Proje araştırmacısı veya proje danışmanı, 45 

3. Proje Başvurusu (Değerlendirme sürecinden geçmiş olması şartıyla ve 
koordinatör, yürütücü veya yönetici olunan projeler için), 

20 

b) TÜBİTAK, TÜBA, TTGV, SANTEZ, Kalkınma Bakanlığı gibi ulusal fonlarca 
desteklenen projeler; 

 

1. Proje koordinatörü, yürütücüsü veya yöneticisi,  50 

2. Proje araştırmacısı veya proje danışmanı, 30 

3. Proje Başvurusu(Değerlendirme sürecinden geçmiş olması şartıyla ve 
koordinatör, yürütücü veya yönetici olunan projeler için), 

15 

c) Üniversite destekli Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP);  

1. Proje koordinatörü, yürütücüsü veya yöneticisi, 40 

2. Proje araştırmacısı veya proje danışmanı, 30 

3. Proje Başvurusu (Değerlendirme sürecinden geçmiş olması şartıyla ve 
koordinatör, yürütücü veya yönetici olunan projeler için) 

10 

d) TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ve benzeri Kalkınma Ajansları veya 
Bakanlık destekli projeler; 

 

1. Proje koordinatörü, yürütücüsü veya yöneticisi, 30 

2. Proje araştırmacısı veya proje danışmanı, 20 

e) Üniversite, Kamu, Sivil Toplum veya özel kurumlarınca desteklenen yukarıda 
sıralanmış projeler dışında kalan projeler; 

 

1. Proje koordinatörü, yürütücüsü veya yöneticisi, 20 



2. Proje araştırmacısı veya proje danışmanı, 10 

13 Meslek odalarında, bakanlık komisyonları ve kurullarında ya da kamu kuruluşlarında 
en az 6 (altı) ay süreli girişimcilik, teknoloji yönetimi, inovasyon (yenilikçilik) 
yönetimi konularında görevlendirilmek; 

12 

14 Girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon (yenilikçilik) yönetimi konularında son 
3 yılda  

 

a) Üniversitede verilen her bir ders için, 5 

b) Üniversite dışına yönelik düzenlenen her bir eğitim/sertifika programı için, 5 

c) Girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon (yenilikçilik) yönetimi 
konularında (1601 ve benzeri sertifika programlarından) alınan sertifika 

 

1. Uluslararası sertifika 25 

2. Ulusal sertifika  15 

15 a) Uluslararası veya ulusal değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi gibi) 
kapsamında ders vermek üzere öğretim elemanı dolaşımı, 

5 

b) Uluslararası üniversiteler ya da bilim/sanat kuruluşları ile (bilimsel/sanatsal köprü) 
işbirliği anlaşması sağlamada öncülük yapma, 

5 

16 a) Teknoparklarda firma sahibi ya da firmanın ortağı olmak, 50 

b) Teknoparklarda, sanayi kuruluşlarının AR-GE birimlerinde en az 3 (üç) ay süreli 
danışmanlık hizmeti vermek (Firma başına), 

20 

17 Bilimsel Ödüller  

a) Bilimsel Kuruluşlar Tarafından Verilen Uluslararası bilim, sanat, tasarım 
ödülleri, 

60 

b) TÜBİTAK ve TÜBA tarafından verilen bilim ödülleri (yayın teşvik ödülü hariç), 50 

c) Teşvik Ödülleri, 20 

 
 
E) ATIFLAR 

18 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve 
adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda adayın eserine yapılan atıflarda, her eser 
için bir kez olmak üzere, 

10 

19 Alan Endekslerince taranan dergilerde basılmış makalelerde ve ULAKBİM listesinde 
yer alan Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, 
olgu sunusu ve özet türünden yayınlar dışındaki makalelerde adayın eserine yapılan 
atıflarda, her eser için bir kez olmak üzere, 

5 



20 Yabancı Hakemli Dergilerde basılmış teknik not, editöre mektup, tartışma, olgu 
sunusu ve özet türünden yayınlar dışındaki makalelerde adayın eserine yapılan 
atıflarda, her eser için bir kez olmak üzere, 

3 

21 Diğer Ulusal Hakemli Dergilerde teknik not, editöre mektup, tartışma, olgu sunusu ve 
özet türünden yayınlar dışındaki makalelerde adayın eserine yapılan atıflarda, her eser 
için bir kez olmak üzere, 

2 

22 Adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda adayın eserine yapılan atıflarda, her eser 
için bir kez olmak üzere, 

5 

 
F) EDİTÖRLÜKLER VE HAKEMLİKLER 

23 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük; her yıl 
için, 

90 

24 Alan Endekslerince taranan dergilerde veya ULAKBİM listesinde yer alan Ulusal 
hakemli dergilerde editörlük, her yıl için, 

50 

25 Yabancı Hakemli Dergilerde editörlük; her yıl için, 30 

26 Diğer Ulusal Hakemli Dergilerde editörlük; her yıl için, 15 

27 Yukarıda belirtilen dergilerde yardımcı editörlük için söz konusu puanın yarısı, yayın 
kurulu üyeliği için altıda biri; her yıl için, 

 

28 Kitap editörlüğü (Editör sayısının birden fazla olması durumunda belirtilen puanlar 
editör sayısına bölünür), 

 

a) Alanında yurt dışı yayınevlerince yayımlanan bilimsel kitap editörlüğü, 60 

b) Alanında yurt içi yayınevlerince yayımlanan bilimsel kitap editörlüğü, 45 

29 Yukarıda belirtilen dergilerde; her yıl en fazla beş adet hakemlik için ilgili maddelerde 
belirtilen puanların beşte biri, 

 

30 Proje Değerlendirme Hakemliği,  

a) Yurt dışı kaynaklı, uluslararası katılımlı bilimsel projeler (AB çerçeve 
programları, TÜBİTAK İkili İlişkiler, NATO gibi),  (proje başına) 

20 

b) TÜBİTAK, TÜBA, TTGV, SANTEZ, Kalkınma Bakanlığı gibi ulusal fonlarca 
desteklenen projeler, (proje başına) 

15 

c) Üniversite destekli Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), (proje başına) 10 

d) TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), ve benzeri Kalkınma Ajansları veya 
Bakanlık destekli projeler, 

5 



e) Üniversite, Kamu, Sivil Toplum veya özel kurumlarca desteklenen yukarıda 
sıralanmış projeler dışında kalan projeler, 

5 

 
 
 
G) ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 

31 Son beş yılda verilmiş dersler; her yarıyılda verilen en fazla dört ders için, 
 

a) Lisansüstü (ders başına), 8 

b) Önlisans ve lisans (ders başına ), 5 

 
H) TEZ YÖNETİMİ VE JÜRİ ÜYELİĞİ 

32 Yönetiminde tamamlanan her tez için;  

a) Doktora, 30 

b) Tıpta uzmanlık, 25 

c) Yüksek Lisans, 20 

33 Yönetiminde devam eden her tez için;  

a) Doktora, 10 

b) Tıpta uzmanlık, 8 

c) Yüksek Lisans, 5 

34 İkinci danışmanlık için 32. ve 33. maddelerde belirtilen puanların yarısı uygulanır,  

35 Jüri üyeliklerinde görev almak (Her yıl en fazla dört görev için);  

a) Profesörlük, 20 

b) Doçentlik, 15 

c) Doktor Öğretim Üyesi, 9 

d) Doktora, 6 

e) Yüksek Lisans, 3 

 
I) DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER 

36 Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay gibi etkinliklerde,  

a) Başkanlık yapmak, 40 

b) Görev almak, 20 



37 Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay gibi etkinliklerde;  

a) Başkanlık yapmak, 20 

b) Görev almak, 10 

38 Alanında bilimsel çalışma ve araştırmalar için uluslararası burs almak (En az 3 ay 
süreyle), 

50 

39 Alanında bilimsel çalışma ve araştırmalar için ulusal burs almak (En az 3 ay süreyle), 20 

40 Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi 
etkinliklerde konuşmacı veya panelist olarak görev yapmak, 

 
15 

41 CBÜ Birimlerinde; en az 1(bir) yıl yapılan belgelendirilebilen her bir Kurul veya 
Komisyon üyeliği, Koordinatörlük görevi (Görev yapılan her yıl için), 

 
3 

 
İ) SPOR BİLİMLERİ ALANI 

42 Uluslararası Sportif Etkinlikler  

a) Olimpiyat, Dünya Şampiyonası, Avrupa şampiyonası, Universiade gibi büyük 
organizasyonlarda hakem, idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon komitesi 
üyesi olarak görev almak, 

30 

b) Uluslararası Antrenör ve Hakem Eğitim Kurslarında eğitici olarak görev almak, 30 

c) Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlayıp 
bu grupların gösterilerinin yurt dışında sunumunu sağlamak, 

20 

d) Millî takımlarda görev almak (her yıl için) 30 

e) Uluslararası müsabakalarda hakemlik 20 

f) Uluslararası organizasyonlarda idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon 
komitesi üyesi olarak görev almak,  

10 

g) Uluslararası federasyonların yönetim, teknik, eğitim ve hakem kurullarında 
görev almak (her yıl için) 

15 

43 Ulusal Sportif Etkinlikler  

a) Ulusal Antrenör ve Hakem Eğitim Kurslarında eğitici olarak görev almak, 10 

b) Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları), sanat grupları hazırlayıp 
bu grupların gösterilerinin yurt içinde sunumunu sağlamak, 

5 

c) Millî takımlarda antrenörlük yapmak (her yıl için) 10 

d) Profesyonel ve/veya amatör takımlarda görev almak;  

1. Profesyonel takım için, 6 



2. Amatör takım için, 3 

e) Ulusal federasyonların yönetim, teknik, eğitim ve hakem kurullarında yer 
almak (her yıl için), 

5 

f) Ulusal organizasyonlarda hakem, idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon 
komitesi üyesi olarak görev almak, 

4 

h) Ulusal müsabakalarda hakemlik yapmak, 5 

 
III) UYGULAMA  
Her aşamadaki başvuran adayların dosyaları, Rektör tarafından görevlendirilen Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Görev Süresi Uzatımı Yönergesi 
Değerlendirme Komisyonu tarafından yönergeye uygunluğu açısından değerlendirilir, koşullara uygun 
olan adayların dosyaları ilgili jürilere gönderilir.  
 
Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın bu çalışmadan alacağı puan aşağıdaki tabloya göre 
saptanır. Bir makalenin sorumlu yazarı (corresponding author) 1. isimle aynı şekilde değerlendirilir. 
Eserdeki 
Yazar 
Sayısı 

Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Yüzdesi)   
1. 
isim 
% 

2. 
isim 
% 

3. 
isim 
% 

4. 
isim 
% 

5. 
isim 
% 

6. 
isim 
% 

7. 
isim 
% 

8. 
isim 
% 

9. 
isim 
% 

10. 
isim 
% 

11. 
isim 
% 

12. 
isim 
% 

13. 
isim 
% 

14. isim 
% 

1 isimli 100                           
2 isimli 100 90                         
3 isimli 90 80 70                       
4 isimli 85 75 65 55                     
5 isimli 80 70 60 50 40                   
6 isimli 75 65 55  45 35 25                 
7 isimli 70 60 50 40 30 25 25               
8 isimli 65 55 45 35 25 25 25 25             
9 isimli 60 50 40 30 25 25 25 25 25           
10 isimli 55 45 35 25 25 25 25 25 25 25         
11 isimli 50 40 30 25 25 25 25 25 25 25 25       
12 isimli 45 35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25     
13 isimli 40 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25   
14 isimli 35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
15 ve üzeri On dört isimli ile aynı şekilde  

 

 
 
IV) YÜRÜRLÜK 
Bu yönerge 09.05.2019 tarihinde yürürlüğe girer.  
 
V) YÜRÜTME 
Bu yönerge Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.  


