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Hızlı erişim için aşağıdaki bölüm başlıklarını tıklayınız: 

Genel Kurallar 

Puanlar 
Uluslararası Araştırma ve Yayın Etkinlikleri (1.1) 
Ulusal Araştırma ve Yayın Etkinlikleri (1.2) 
Diğer Araştırma ve Profesyonel Etkinlikler (2) 
Eğitim Etkinlikleri (3) 
 
(Diğer etkinlik puanları için tabloya bakınız) 

Minimum koşullar 

Temel Bilimler ve Mühendislik Bilimleri 
 Sosyal ve İdari Bilimler 
 Mimarlık Fakültesi 
 Hukuk 
 Sağlık Bilimleri 
Görsel Sanatlar 























EK-1 (10,05,2016 tarih ve 16/646-1 sayılı ÜYK kararı eki)

SAĞLIK BİLİMLERİ
Tür Puan ÖZEL KOŞUL

Doktora/Tıp'ta Uzmanlık 
Jürisinin Atanması

Toplam bilimsel etkinlikler 16 1.1.1.01 ve/veya
1.1.1.02 kategorisinden en az bir yayın

Yardımcı Doçentlik Atama Toplam bilimsel etkinlikler 20 1.1.1.01 ve/veya 1.1.1.02 
kategorisinden en az bir yayın 
VEYA
Adayın Doktora/Tıp'ta Uzmanlık sonrası 
çalışmalarından 1.1.1.03 kategorisinden en az iki 
yayın

Doçentlik Atama 1.
2.1.1
2.2.1.01
2.2.1.02
B.2

55 En az 1.1.1.01, 1.1.1.02 kategorisinde olmak üzere 
adayın yaptığı lisansüstü tezlerinden (yan dal 
uzmanlık tezleri bu kapsam dışındadır) üretilmemiş, 
en az biri adayın birinci isim olduğu özgün araştırma 
makalesi niteliğinde olmak koşuluyla, Doktora/Tıp'ta 
Uzmanlık unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışmalardan 
en az üç yayın olacak şekilde toplamda dört yayın 
VEYA
En az 1.1.1.01,1.1.1.02 kategorisinde olmak üzere 
adayın yaptığı lisansüstü tezlerinden (yan dal 
uzmanlık tezleri bu kapsam dışındadır) üretilmemiş, 
en az biri adayın birinci isim olduğu özgün araştırma 
makalesi niteliğinde olmak koşuluyla, Doktora/Tıp'ta 
Uzmanlık unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışmalardan 
en az üç yayın ve 1.1.1.03. kategorisinden iki yayın

3.1.1.01 veya 3.1.2.01 3 Bakınız: Not-l(Yüksek lisans ve doktora programı olan 
anabilimdalları için geçerlidir)

3.2.1.02 Bakınız: Not-2
TOPLAM 60

Profesörlük Atama 1.
2.1.1
2.2.1.01
2.2.1.02
3.2.

110 En az 40 puanı adayın doçentlik sonrası 
çalışmalarından 1.1.1.01 VEYA 1.1.1.02 
kategorisindeki yayınlar

3.1.1.01 veya 3.1.2.01 10 Bakınız Not l(Yüksek lisans ve doktora programı olan 
anabilimdalları için geçerlidir)

3.2.1.02 Bakınız Not 2
TOPLAM 120

Sağlık Bilimleri Fakültesinde yer alan Sağlık Yönetimi Bölümünden başvuracak adaylar İşletme ve Ekonomi Fakültesi 
kriterlerine, Spor Bilimleri Bölümünden başvuracak adaylar ise Eğitim Fakültesi kriterlerine göre değerlendirilmesi 
gereklidir.

Sağlık Bilimleri Alanı için*;
Başlıca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır.

a) Tek yazarlı makale
b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar
c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğreci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden fazla öğrenci 

ve ikinci danışman da yer alabilir)

Tek yazarlı çalışmalarda yazar tam puanı alır. Başlıca yazarın belirtildiği hallerde; iki yazarlı eserlerde başlıca yazar 
tam puanın 0.8'ini, ikinci yazar 0.5'ini alır. Üç veya daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği eserlerde ise, başlıca 
yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya 
daha fazla yazarlı makalelerde ise her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür.
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