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İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde görevli akademik personelin 

performansını nesnel esaslara göre belirlemek suretiyle, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma 

faaliyetleri ile akademik ve idari hizmetlerin verimliliğini arttırmak ve kalitesini yükseltmek, yapılacak 

olan bilimsel teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, performans puanlarının 

hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özelliklerini ve bu faaliyetlerin puan karşılıklarını, 

akademik performans puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları belirlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde tam zamanlı ve kadrolu olarak görev 

yapan Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlilerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar  

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;  

Üniversite: İstanbul Topkapı Üniversitesini,  

Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,  

Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Topkapı Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  

Rektör: İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörünü,  

Rektörlük: İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğünü,  

Senato: İstanbul Topkapı Üniversitesi Senatosunu, 

Öğretim Elemanı: İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek 

Yüksekokulu veya diğer birimlerde görev yapmakta olan Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlilerini, 

Birim: İstanbul Topkapı Üniversitesi bünyesindeki Fakülte, Enstitü, Yüksekokul veya Meslek 

Yüksekokulunu, 

Daire Başkanlığı: İstanbul Topkapı Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığını,  

Üniversite Komisyonu: Bu Yönergede ayrıntılı olarak tanımlanan Üniversite Akademik Personel 

Performans Değerlendirme Komisyonunu, 
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Birim Komisyonu: Fakülte/Yüksekokullar tarafından oluşturulan Birim Akademik Personel Performans 

Değerlendirme Komisyonunu, 

Birincil indeksler: Science Citiation Index(SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Sciences 

Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) adlı indeksleri,  

SCI: Science Citiation Index adıyla Web of Science üzerinden ulaşılan, fen bilimleri ve teknoloji 

alanındaki dergileri indeksleyen veri tabanıdır.  

SCI-Expanded: Science Citiation Index adıyla Web of Science üzerinden ulaşılan, fen bilimleri ve 

teknoloji alanındaki dergileri indeksleyen veri tabanının, yine Web of Science üzerinden ulaşılan daha 

çok sayıda dergiyi kapsayan geniş versiyonudur. 

SSCI: Social Sciences Citiation Index adıyla Web of Science üzerinden ulaşılan, sosyal bilimler alanındaki 

dergileri indeksleyen veri tabanıdır.  

AHCI: Arts and Humanities Citation Index adıyla Web of Science üzerinden ulaşılan; arkeoloji, sanat, 

müzik, felsefe, din vb. sanat ve toplum bilimleri alanındaki dergileri indeksleyen veri tabanıdır. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index adıyla Web of Science üzerinden ulaşılan veri tabanıdır. 

SCOPUS: 2004 yılında Elsevier tarafından hayata geçirilen; sosyal bilimler, temel ve doğa bilimleri ile 

sağlık bilimlerinden yayın ve atıfların indekslendiği veri tabanıdır.  

ULAKBİM TR Dizin: TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) tarafından geliştirilen TR 

Dizin, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında makaleler içeren bibliyografik / tam metin bir veri 

tabanıdır. 

Hakemli dergi: Yılda en az bir kez olmak üzere, son üç yıldır düzenli olarak yayımlanmakta olan hakemli 

dergiyi, 

Makale: Ulusal anlamda ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde, uluslararası anlamda 

birincil indeksler ile ESCI veya SCOPUS’ta taranan dergilerde yayımlanmış olan akademik eseri ve diğer 

ulusal/uluslararası indekslerde taranan eseri, 

Q1: Thomson Reuters tarafından yayımlanan dergi atıf raporlarında (Journal Citation Reports) belirtilen 

etki faktörü (Impact Factor-IF) yüksekliğine bağlı olarak, ilk (en üstteki) %25’lik grupta yer alan 

dergilerin oluşturduğu kategoriyi, 

Q2: Thomson Reuters tarafından yayımlanan dergi atıf raporlarında (Journal Citation Reports) belirtilen 

etki faktörü (Impact Factor-IF) yüksekliğine bağlı olarak, üstten ikinci %25’lik grupta yer alan dergilerin 

oluşturduğu kategoriyi, 

Q3: Thomson Reuters tarafından yayımlanan dergi atıf raporlarında (Journal Citation Reports) belirtilen 

etki faktörü (Impact Factor-IF) yüksekliğine bağlı olarak, üstten üçüncü %25’lik grupta yer alan 

dergilerin oluşturduğu kategoriyi, 

Q4: Thomson Reuters tarafından yayımlanan dergi atıf raporlarında (Journal Citation Reports) belirtilen 

etki faktörü (Impact Factor-IF) yüksekliğine bağlı olarak, üstten dördüncü %25’lik grupta yer alan 

dergilerin oluşturduğu kategoriyi, 

Tam veya özet metinli sunum: Ulusal veya uluslararası düzeyde organize edilen bilimsel bir kongre, 

konferans, sempozyum, çalıştay veya toplantıda tebliğ metninin tamamının veya özetinin dinleyicilere 

sunulmasını, 
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Tebliğ: Hakemli ulusal/uluslararası bilimsel bir kongre, konferans, sempozyum, çalıştay veya toplantıda 

sözlü olarak sunulan ve yayımlanan bildiriyi, 

Poster sunumu: Ulusal veya uluslararası düzeyde organize edilen bilimsel bir kongre, konferans veya 

toplantıda bildiri metninin, bilimsel etkinliğin gerçekleştirildiği mekândaki duvar, pano, ekran vb. 

yerlerde poster olarak sunulması veya katılımcılara dağıtılmasını, 

Atıf: Bir esere başka bir eserden alıntı yapılmasını, 

Takvim yılı: Her yılın 1 Temmuz ile 30 Haziran tarihleri arasındaki zamanı, 

Akademik / bilimsel etkinlik: Aşağıdaki tanımlara uygun olarak düzenlenen bilimsel etkinlikleri, 

• Ulusal bilimsel toplantı: Ulusal düzeyde en az beş farklı kurumda çalışan araştırmacı veya bilim 

insanlarının özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, tebliğ metinlerinin veya özetlerinin bilimsel 

hakem incelemesinden geçirilerek kabul edildiği, en az beş farklı üniversiteden öğretim üyelerinin yer 

aldığı bilim/danışma kuruluna sahip olan, internet sitesi/sayfası bulunan akademik toplantıyı, 

• Uluslararası bilimsel toplantı: Konuşmacıların en az üçte birinin toplantının düzenlendiği ülke 

dışındaki bilim insanlarından oluştuğu, yabancı dilde gerçekleştirilen, tebliğ metinlerinin veya 

özetlerinin bilimsel hakem incelemesinden geçirilerek kabul edildiği, üyelerinin en az üçte biri YÖK’ün 

denkliğini tanıdığı yabancı üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bilim/danışma kuruluna 

sahip olan, internet sitesi/sayfası bulunan akademik toplantıyı, 

• Yarışma: Bilim ve teknolojiyi geliştirmek üzere düzenlenen ve akademik ilkelere uygun hakem veya 

seçici kurula sahip olan yarışma ile bilimsel amaçlı çalıştay, panel, bilim, teknoloji ve tanıtım fuarını, 

Sanatsal etkinlik: Sanatsal ilkelere uygun olarak düzenlenen bienal, trienal, quadrienal, sergi, gösterim, 

fuar, yarışma, atölye vb. sanat veya tasarım etkinlikleri ile aşağıdaki tanımlara uygun olarak düzenlenen 

diğer akademik etkinlikleri, 

• Ulusal sanat/tasarım toplantısı: Ulusal düzeyde seçici bir kurul tarafından davet edilen 

sanatçıların/tasarımcıların veya kurumlar tarafından organize edilen ve katılımcıların belirlenen 

konsept çerçevesinde üretimlerini gerçekleştirdiği ve üretimlerini etkinlik sonunda sergilediği veya 

belirlenen konsept bağlamında katılımcıların hazırladıkları metinleri/bildirileri sundukları, internet 

sitesi/sayfası bulunan sanat/ tasarım etkinliğini, 

• Uluslararası sanat/tasarım toplantısı: En az üçte birinin yurt dışından kişilerin oluşturduğu uluslararası 

düzeyde seçici bir kurul tarafından davet edilen sanatçıların/tasarımcıların veya kurumlar tarafından 

organize edilen ve katılımcıların belirlenen konsept çerçevesinde üretimlerini gerçekleştirdiği ve 

üretimlerini etkinlik sonunda sergilediği veya belirlenen konsept bağlamında katılımcıların 

hazırladıkları metinleri/bildirileri sundukları, internet sitesi/sayfası bulunan sanat/tasarım etkinliğini, 

• Sergi: Öğretim elemanının akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği sanatsal veya bilimsel niteliğe 

haiz işitsel ve görsel etkinliklere dair tüm sergi, bienal, gösteri, dinleti, konser, festival ve gösterim 

etkinliklerini, 

Ulusal sportif etkinlik: Ulusal düzeyde organize edilen, hakem veya seçici kurula sahip olan, internet 

sitesi/sayfası bulunan yarışma veya müsabakayı ya da spor bilimleri alanında olmak kaydıyla “ulusal 

bilimsel toplantı” tanımına uygun olarak organize edilen akademik faaliyeti ifade eder. 

Uluslararası sportif etkinlik: Uluslararası düzeyde organize edilen, hakem veya seçici kurula sahip olan, 

internet sitesi/sayfası bulunan yarışma veya müsabakayı ya da spor bilimleri alanında olmak kaydıyla 

“uluslararası bilimsel toplantı” tanımına uygun olarak organize edilen akademik faaliyeti ifade eder. 
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Faaliyet: Her bir akademik yıl içerisinde bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde 

veya yurtdışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile bilim kurulu bulunan 

ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulan tebliğleri ve alınan ödülleri, 

Ödül: Öğretim elemanının, kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere 

akademik anlamda gerçekleştirdiği faaliyetlere ve eserlere karşılık olarak, alanında faaliyet gösteren 

meslek organizasyonları ile kamu veya özel kuruluşlar tarafından, üyeleri arasında araştırmacının 

alanından uzmanların da bulunduğu bir kurulun değerlendirmesi sonucunda verilen ulusal veya 

uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal ödülleri, 

Patent: Ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patentleri, 

Proje: Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe 

desteği sağlanmış olup; yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik 

problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu yetkili 

mercilerce başarılı bulunarak kapatılmış araştırma çalışmalarını, 

Tasarım: Öğretim elemanının kendi akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği; bir yapının, teknik veya 

endüstriyel ürünün ilk taslağı, çizim ve dizayn halini, 

Ulusal Yayınevi: En az dört yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite 

kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış 

yayınevini, 

Uluslararası Yayınevi: Türkiye dışında ve en az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, 

yabancı dilde yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen 

dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en 

az 20 kitap yayımlamış olan yayınevini, 

Yayın: Tez çalışmaları hariç; araştırma kitabı, kitap bölümü, ansiklopedi maddesi, makale yazarlıkları ve 

tebliğler ile editörlük, tercüme ve tercüme editörlüklerini ve performansa dayalı ses ve/veya görüntü 

kaydını, 

Araştırma: Proje maddesi kapsamında olmamak koşuluyla; bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı 

nitelikte, kurum dışında görevlendirme ile yurt içinde veya yurt dışında en az dört ay süreyle yeni 

bilgiler üretilmesi, teknolojik problemlerin çözümlenmesi/analiz edilmesi, yenilikçi ürün, süreç, eser 

veya tasarımlar geliştirilmesi amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili 

kurumların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış sistematik çalışmaları, 

ifade eder. 

Üniversite Akademik Personel Performans Değerlendirme Komisyonu 

MADDE 5 - (1) Rektör tarafından her yıl Haziran ayı içerisinde bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, 

en az 3 akademik personelden oluşan Üniversite Akademik Personel Performans Değerlendirme 

Komisyonu oluşturulur ve Akademik Performans Değerlendirme Süreci Uygulama Esasları belirlenir. 

Üniversite Komisyonu, uygulama esaslarına göre performans değerlendirme çalışmalarını tamamlar.  

(2) Eğitim-öğretimi ve akademik faaliyetleri aksatacak olağanüstü durumlarda, bu Yönergenin 

uygulanıp uygulanmayacağı/nasıl uygulanacağı Rektör tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. 

(3) Üniversite Komisyonu, Başkan dahil üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya 

katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Komisyon Başkanının oyu yönünde 

karar alınmış sayılır.  
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(4) Üniversite Komisyonu, başvurular başlamadan önce uygulama esaslarının belirlenerek 

duyurulmasından, akademik personel performans değerlendirme takviminin hazırlanmasından, 

yürütülmesinden ve  sürecin tamamlanmasından sorumludur. 

(5) Üniversite Komisyonu, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde 

sınıflandırılmasında oluşan tereddütlerin giderilmesinde nihai karar merciidir. 

(6) Ayrıca, Fakülte/Yüksekokullarda en az üçer üyeden oluşan Birim Akademik Personel Performans 

Değerlendirme Komisyonu kurulur. Bu Komisyonun Başkanlığını Dekan/Müdür yürütür. Komisyon, ilgili 

birimin Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az iki kişinin atanması ile oluşturulur. Komisyon üyeleri, 

iki yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi tamamlanan üye, yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir 

sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yeni üye seçilir. Birim 

Komisyonu, başkan dahil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Komisyon Başkanının oyu yönünde karar alınmış 

sayılır. Birim Komisyonu, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde 

sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Uygulama Esasları 

Performans Değerlendirmesi Kapsamındaki Öğretim Elemanları 

MADDE 6 - (1) Akademik performans değerlendirmesi her yıl yapılır. 

(2) Değerlendirme, Üniversitenin akademik kadrosundaki Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlilerini kapsar. Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Enstitü ve 

Yüksekokul Müdürleri kapsam dışındadır. Ancak, idari performanslarına bağlı olarak Mütevelli Heyet 

tarafından ayrıca ödüllendirilebilir. 

Performans Değerlendirmelerinde Temel Esaslar 

MADDE 7 - (1) Akademik personelin performansı, Fakülte/Yüksekokul bazında eğitim-öğretim 

faaliyetleri; akademik, bilimsel/sanatsal ve mesleki çalışmalar ile üniversite içi ve dışı idari görevler 

olmak üzere belirlenen üç temel alanda değerlendirilir. Akademik personelin bireysel performans 

değerlendirme puanları, performans değerlendirme kriterlerinde belirtilen konular ile bu konulara 

ilişkin puanlar dikkate alınarak hesaplanır. Performans hedefleri her bir Fakülte/Yüksekokul veya 

bölüm/program için; Üniversitenin stratejik plan hedefleri ile Fakülte/Yüksekokul veya 

bölümün/programın yapısı ve faaliyetleri dikkate alınarak Rektör oluruyla oluşturulur veya değiştirilir. 

Performans hedefleri doğrultusunda asgari puan oluşturulabilir. 

(2) Kadrolu akademik personelin bu Yönergede belirtilen süre içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetler, 

EK-1’de yer alan “Faaliyete Göre Puanlama Esasları” kullanılarak değerlendirilir ve bu performans 

değerlendirmesi neticesinde personelin başarı puan değerleri elde edilir. 

(3) Akademik personelin, EK-1’de yer alan ve takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen puanlamaya esas 

verilerini ve istenen kanıtlarını takvim yılını takip eden 5 gün içerisinde, Birim Komisyonları tarafından 

değerlendirilmek üzere bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlük sekreterliğine teslim etmesi 

gerekmektedir. 

(4) Yayın faaliyetlerinin, başvuru zamanına kadar YÖKSİS’e mutlaka girilmesi gerekmektedir. YÖKSİS’e 

zamanında girilmeyen yayınlar puanlamada dikkate alınmaz.  
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(5) Akademik personelin sağlaması gereken asgari puanlar ve şartlar Tablo-1’de belirtilmiştir. 

Performansın yeterli olarak kabul edilmesi için tüm kategorilerde asgari puan ve şartların sağlanmış 

olması gerekir.  

(6) Başvuru sahiplerinin sadece kendi akademik çalışma alanı ile ilgili yapmış olduğu faaliyetler 

akademik performans kapsamında değerlendirilir.  

(7) Tüm çalışmalar, başvuruyu yapan öğretim elemanı tarafından fiziksel ya da dijital ortamda her bir 

sayfası imzalanarak belgelendirilmedir. 

(8) Öğretim elemanları, akademik performans puanlama çizelgesini yayımlanan başvuru takvimi 

kapsamında kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun ilgili birim yönetimine YÖKSİS’ten 

alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgeleri ilan edilen usule uygun 

olarak sunar. Birim yönetim kurulu, değerlendirmelerin tüm aşamalarında gerekli gördüğü hallerde 

başvuru sahiplerinden akademik faaliyetlerine ilişkin ek açıklama, bilgi ve belgeler talep edebilir. 

Başvuru sahipleri, söz konusu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür. Öğretim elemanlarınca 

gönderilen çizelgeler birim yönetimi tarafından incelenir. 

(9) Akademik personel, başvurusunda vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. 

Bilgilerin yanlışlığı veya eksikliği tespit edildiğinde yahut çalışmalarda etik ihlal veya intihal bulunduğu 

sabit olduğunda, geriye dönük olarak hukuki sorumluluk personelin kendisine aittir. Üniversite bu 

konulardaki yaptırım hakkını saklı tutar. 

(10) Birim Komisyonu, başvuruları inceleyerek hazırladığı karar tutanağını, değerlendirme raporunu ve 

ekinde puan tablosunu imzalı olarak Rektörlüğe bağlı bölümlerde Bölüm Başkanı, Fakültelerde Dekan, 

diğer birimlerde ise Müdür tarafından onaylanmış olarak ilan edilen takvime uygun olarak Üniversite 

Komisyonuna gönderir. Birim Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda reddedilen 

veya puan değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle ilgili olarak, ret ve değişiklik gerekçesi 

belirtilmesi zorunludur. 

(11) Ayrıca, ilgili öğretim elemanı ile Bölüm/Program Başkanı ve Dekan/Müdürün üzerinde 

anlaşacakları, öğretim elemanı için hazırlanacak kısa (1 yıl), orta (2 yıl) ve uzun (4 yıl) dönemli 

performans planlamaları Birim Komisyonu tarafından performans değerlendirme raporu ile birlikte 

Üniversite Komisyonuna gönderilecektir. Bu plan öğretim elemanlarından beklenen araştırma ve yayın 

performansı, proje geliştirme, ders geliştirme ve verme, üniversite hizmetlerine katılım ve diğer görev 

ve beklentileri içerir. Bu rapor, Birim ve Üniversite Komisyonları tarafından sonraki performans 

değerlendirmelerinde dikkate alınır. 

(12) Üniversite Komisyonu, Birim Komisyonu tarafından gönderilen başvuruları ve değerlendirme 

kararlarını inceler. Gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden ek belge ve bilgi talep edebilir 

ve/veya birimlerden gelen kararlar üzerinde değişiklik yapabilir. Üniversite Komisyonu, hazırladığı karar 

tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imza altına alır. 

Üniversite Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda reddedilen veya puan 

değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle ilgili olarak açıklamada bulunulması zorunludur. 

(13) Sonuçlar, Rektör onayı ile ilgili personele ve/veya bilgi için Dekanlıklara/Müdürlüklere iletilir.  

(14) Her bir akademik personelin sağlaması gereken asgari puanlar ve şartlar Tablo-1’de belirtilmiştir. 
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Tablo-1: Unvanlarına Göre Akademik Personelin Sağlaması Gereken Asgari Puanlar ve Şartlar 

Puan kategorisi Profesör Doçent 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Öğretim 
Görevlisi 

Araştırma 
Görevlisi 

A. Eğitim-Öğretim 
Faaliyetleri 

80 80 80 80 30 

B. Akademik, 
Bilimsel/Sanatsal 
ve Mesleki 
Çalışmalar 

90 100 100 50 30 

C. Üniversite İçi ve 
Dışı İdari Görevler 

50 40 40 30 30 

Asgari Şartlar  
Her akademik personel; 
A. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri kategorisinde alması gereken asgari puanın en az 1/5’ini kurumda 
verdiği derslerden (A1.1.), en az 1/4’ünü ise bu kategorideki diğer etkinliklerden sağlamak 
zorundadır.  
B. Akademik, Bilimsel/Sanatsal ve Mesleki Çalışmalar kategorisinde alması gereken asgari puanın en 
az 1/4’ünü (B1 kapsamında en az bir etkinlik yapmak şartıyla) B1 ve B2 kapsamındaki maddelerden 
sağlamak zorundadır. 

  
Akademik Faaliyet Alanlarının Değerlendirilmesi 

MADDE 8 - (1) Proje faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı 

nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile sonuçlandırılmış ve sonuç raporu onaylanmış projeler 

değerlendirmeye alınır. Dış kaynaklı (yurtiçi veya yurtdışı) projelerin bu kapsamda 

değerlendirilebilmesi için projenin Ar-Ge niteliğinin olması ve toplam proje süresinin dokuz aydan az 

olmaması koşulu aranır. Yürütülmüş bir proje için farklı kurum veya kuruluşlarca tamamlayıcı veya 

destekleyici mahiyette bütçe desteği sağlanmasına yönelik olup, temelde aynı projenin parçası veya 

uzantısı olan çalışmalar için mükerrer puanlama yapılmaz. 

(2) Araştırma faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı 

nitelikte, Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulunun izni ile kurum dışında görevlendirme ile 

yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kurumların yetkili mercilerince 

başarılı bulunarak sonuçlandırılmış araştırmalar değerlendirmeye alınır. Yükseköğretim Kurumu 

Yönetim Kurulunun izninin başvuruya eklenmesi gerekir.  Araştırmalar ay üzerinden değerlendirilir. 

Eylem planı, fizibilite raporu ve envanter çalışması ile iki aydan az süren araştırmalar değerlendirmeye 

alınmaz. 

(3) Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaralarının olması esastır. Kitap yazarlığı, kitap içinde bölüm 

yazarlığı ve kitap editörlüğü, bahse konu yayın henüz basılmadı ancak basım aşamasında ise, 

yayıneviyle yapılan sözleşme veya yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla 

belgelenmelidir. Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel/sanatsal etkinlik kitapçıkları ve 

içeriğinde yayımlanmış bildiriler, yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz. Sergiler kapsamında 

hazırlanan küratörlük kitapları, bir kongrede sunulan bildirilerden oluşan kitaplar ve sınavlar için 

hazırlanmış soru kitapları değerlendirme dışıdır. Dergilerde yayımlanan makalelerin 

değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya elektronik ortamda yayımlanması (cilt, sayfa 

ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde sunulmalıdır) esastır. Diğer uluslararası hakemli dergilerin 

değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az üç yıldır yılda en az bir sayı ile yayımlanıyor olması, 

derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin 

nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden 
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yayımlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir. Ulusal ve uluslararası boyutta performansa 

dayalı ses ve/veya görüntü kayıtlarının değerlendirilmesinde yayımlanmış olma koşulu aranır. 

(4) Tasarım faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, 

başvuru sahibinin kendi alanı ile ilgili olan ve kamu kurumları veya özel hukuk tüzel kişileriyle yapılan 

sözleşme uyarınca uygulanmış veya ticarileştirilmiş tasarımlar dikkate alınır. 

(5) Sergi faaliyetinin değerlendirilmesinde sanata katkı sağlayıcı nitelikte olanlar dikkate alınır. Serginin 

uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası olduğunun bölüm, anabilim dalı veya 

anasanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Tekrarlayan faaliyetler için en çok iki etkinlik 

dikkate alınır ve ikinci tekrar etkinliğe öncekinin puanının yarısı verilir. Sergi kapsamındaki etkinliklerin 

değerlendirilmesinde, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrenci kulüp faaliyetleri kapsamındaki sergiler 

dikkate alınmaz. 

(6) Ulusal ve uluslararası incelemesiz patentler değerlendirme kapsamı dışındadır. 

(7) Atıfların değerlendirilmesinde, sadece bu Yönerge kapsamında tanımlanan yayınlara veya eserlere 

(atıf yapılan yayın ve eserler önceki yıllarda yayımlanmış da olabilir) yapılan, değerlendirme dönemi 

içerisindeki atıflar dikkate alınır, diğerleri kapsam dışıdır. Başvuru sahibinin kendi yayınlarına veya 

eserlerine yaptığı atıflar kapsam dışıdır. Atıfların değerlendirilmesinde kişi sayısı dikkate alınmaz, her 

bir başvuru sahibi için ayrı puanlama yapılır. Aynı yayın veya esere bir kitabın ya da makalenin farklı 

bölümlerinde veya kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak bölüm 

yazarları farklı olan kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi 

yapılır. 

(8) Tebliğlerin sunulduğu yurt içindeki veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak 

nitelendirilebilmesi için, bu Yönergenin 4. maddesinde tanımlanan uluslararası bilimsel toplantı 

tanımına uygun olması gerekmektedir. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte 

sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe tebliğde ismi yer alan en az 

bir araştırmacının katılım sağladığını gösterir belge) esastır. Ayrıca değerlendirme için tebliğin 

elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayımlanmış tam 

metninin/özetinin sunulması gerekir. 

 (9) Ödüllerin değerlendirilmesinde, ödülün başvuru sahibinin alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar 

için verilmiş olması esastır. Tebliğler için verilen ödüller, dergi hakemlikleri için yayınevleri veya dergiler 

tarafından verilen ödüller ve başvuru sahibinin üniversitesinden aldığı ödüller değerlendirmeye 

alınmaz. 

(10) Ödüllerin değerlendirilmesinde ödülün alındığı, projelerin ve araştırmaların değerlendirilmesinde 

projelerin ve araştırmaların sonuçlandığı, tasarımların değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı, 

patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği ve sergilerin değerlendirilmesinde serginin 

açıldığı tarih esas alınır. 

Akademik Personel Performans Puanının Hesaplanması 

MADDE 9 - (1) Ana şablonda yer alan her bir ölçüt için öğretim elemanı tarafından doldurulan ham 

puan tablolarına bağlı kalınarak, öğretim elemanlarının puanlaması ilgili birimler tarafından oluşturulan 

Birim Akademik Personel Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon 

incelemesinde, ilgili öğretim elemanı tarafından sehven girilmiş puanlar düzeltilir ve eksik belgeyle 

girilmiş veriler hesaplama dışında tutulur.  
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(2) Akademik Personel Performans Puanı, bu Yönergenin ekinde yer alan Faaliyete Göre Puanlama 

Esasları tablosu esas alınarak, Birim Komisyonları tarafından aşağıdaki şekilde hesaplanarak, Üniversite 

Komisyonuna bildirilir: 

a) Öncelikle her bir akademik faaliyet türünün puanı hesaplanır. Bu hesaplama, öğretim elemanının her 

bir faaliyet türü için tanımlanan faaliyetlerinden dolayı almış olduğu puanları verir.  

b) Her bir akademik faaliyet türünden elde edilen alt toplam puanların da toplanmasıyla, akademik 

performans değerlendirme sonucunu gösteren “Akademik Personel Performans Puanı” hesaplanır. 

   Akademik Personel Performans Puanı = (Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Alt Toplam Puanı)     

+ (Akademik, Bilimsel/Sanatsal ve Mesleki Çalışmalar Alt Toplam Puanı) 

+ (Üniversite İçi ve Dışı İdari Görevler Alt Toplam Puanı) 

(3) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi, derleme 

makale (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma 

notu ve kitap eleştirisi) için akademik performans puanının hesaplanmasında makalenin yayımlandığı 

yıl için derginin ISI Web of Science tarafından en son yayımlanan Çeyreklik (Quartile) sınıflaması esas 

alınır. Ancak en son çeyreklik listesinden sonra kapsama alınan dergilerin, ilgili Q değeri kabul edilir, Q 

değeri belirlenmemiş dergiler için en alt katsayı değeri uygulanır.  

(4) Akademik personel performans puanının hesaplanmasında, öğretim elemanının akademik 

performans değerlendirmesine alındığı tarihteki kadro unvanı esas alınır. 

(5) Akademik personelin özel durumları (hastalık, akademik birimin yeni kurulması, uzun süreli yurt 

içi/yurt dışı izin ve görevlendirme vb.) Birim Komisyonları tarafından değerlendirilir ve gerekli hallerde 

ilgili akademik personel, performans değerlendirmesinin dışında tutulabilir veya kısmi olarak 

değerlendirmeye alınabilir. 

(6) Akademik personelin atanma, yükseltilme, iş akdinin sürdürülmesi veya feshi, ücret tespiti, prim, 

ödül ve teşvik uygulamaları ile ilgili değerlendirmeler, Nihai Performans Raporu esas alınarak yapılır. 

Akademik personelin sağlaması gereken asgari puanlar, özellikle iş akdinin sürdürülmesi veya feshi ile 

ücret tespitinde dikkate alınır. 

(7) Bu Yönergede belirtilen her bir akademik faaliyet türü için gerekli asgari puanı sağlayamayan 

akademik personel, bir sonraki takvim yılı için “İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilimsel/Sanatsal 

Faaliyetlere Katılımı Destekleme ve Akademik Teşvik Yönergesi”ndeki destek ve teşviklerden 

yararlanamaz.  

(8) Akademik personelin yayınlarında, projelerinde, atıf aldığı eserlerinde ve diğer faaliyetlerinde, 

İstanbul Topkapı Üniversitesi mensubiyetinin mutlaka belirtilmiş olması gerekir. İstanbul Topkapı 

Üniversitesi mensubiyetinin belirtilmediği çalışmalar ve etkinlikler puanlamada dikkate alınmaz.  

MADDE 10 - (1) Üniversite Akademik Personel Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından nihai 

hali verilen puanlamalar ilgili personele iletilerek, varsa itirazlar için 5 gün süre verilir. Yapılan itirazlar 

komisyon tarafından görüşülerek, en geç 5 gün içerisinde karara bağlanır.  

(2) Akademik performans değerlendirmeleri, itiraz süresi sonunda nihai hali verildikten sonra, 

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Birimlerdeki öğretim elemanlarına ait nihai 

sonuçlar Fakültelere/Yüksekokullara iletildikten sonra Bölüm/Program Başkanları ve/veya 

Dekan/Müdürler ilgili öğretim elemanları ile görüşerek, kendileri hakkındaki değerlendirme ve 

önerilerini öğretim elemanına iletir ve öğretim elemanının bu konulardaki görüşünü kayıt altına alırlar.  
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Performans Kategorilerinin Belirlenmesi ve Sonuçların Kullanımı 

MADDE 11 - (1) Performans kategorileri; sözleşme yenilenmesinde, performansa dayalı yıllık ücret 
artışının belirlenmesinde, akademik performans teşvik ödemelerinde, diğer akademik ödüllerin 
dağıtılmasında, üniversite araştırma fonundan yararlanılmasında ve bireysel araştırma fonunun 
belirlenmesinde, akademik yükseltmelerde, akademik ve idari görevlendirmelerde ilgili birimler ve 
komisyon/kurullar tarafından dikkate alınır. 

(2) Her bir akademik personelin performans kategorisinin belirlenmesinde, Üniversite içerisindeki 
akademik personelin performansı dikkate alınır. Bu sebeple, her bir akademik personelin performans 
kategorisi hesaplanırken; personelin kendi performans puanı, üniversitede görev yapan akademik 
personelin performans puan ortalamasına bölünür ve çıkan sonuca göre aşağıdaki akademik personel 
performans kategorilerinden biri atanır. Bu değerlendirme yapılırken; Profesör, Doçent ve Doktor 
Öğretim Üyesi kendi içinde, Öğretim Görevlileri kendi içinde ve Araştırma Görevlileri de kendi içinde 
değerlendirmeye alınır. 

(3) Bu Yönergenin 7. maddesindeki Tablo-1’de belirtilen “Unvanlarına Göre Akademik Personelin 
Sağlaması Gereken Asgari Puanlar ve Şartlar”ı karşılamayan öğretim elemanları hesaplamada dikkate 
alınmaz. 

(4) Akademik personel performans kategorisinin belirlenmesinde, aşağıdaki formül ve Tablo-2 dikkate 
alınır: 

Akademik Personel Performans Kategori Puanı = Akademik Personel 

Performans Puanı / Üniversite Akademik Personel Performans Ortalaması 

 
Tablo-2: Akademik Personel Performans Kategori Niteliğinin Belirlenmesi 

Akademik Personel 
Performans Kategori 

Puanı 

Kategori Niteliği 

2,5’den büyük 
Üstün Başarılı 

1,7 – 2,49 Arası  
Çok İyi 

1,2 – 1,69 arası 
İyi 

1 – 1,19 Arası 
Orta 

0,5 – 0,99 Arası 
Ortalama Altı 

0 – 0,49 
Yetersiz 

 

(5) Her takvim yılı için, yapılan akademik performans değerlendirmeleri neticesinde, “Üstün Başarılı” 
ve “Çok İyi” akademik performans niteliğine sahip olan öğretim elemanlarının bu başarıları, Üniversite 
yönetimince sertifikalandırılır.  

(6) Ayrıca, “Üstün Başarılı” ve “Çok İyi” akademik performans niteliğine sahip olan öğretim elemanları, 
ilgili komisyonlar tarafından belirlenecek ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak esaslara 
uygun olarak, ilave bir ödül veya ödeme ile ödüllendirilebilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hususlar 

MADDE 12 - (1) İşbu Yönerge Üniversite ile tüm kadrolu akademik personel arasında akdedilen iş 
sözleşmesinin eki niteliğindedir. 

Yürürlük 

MADDE 13 - (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nda kabul edilip, Mütevelli Heyet tarafından 
onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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EK 1 – FAALİYETE GÖRE PUANLAMA ESASLARI 
 

A. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ PUAN 

A1. Ders/Eğitim Verme, Danışmanlık 

A1.1. Ders verme 

a. Önlisans/Lisans/Lisansüstü ders verme (Güz ve 
bahar dönemi içinde verilen toplam haftalık teorik, 
uygulama ve laboratuvar ders saatlerini kapsar) 

Güz ve bahar dönemi 
toplam haftalık ders 
saati  

b. Önlisans/Lisans/Lisansüstü bitirme projeleri  
Her bir öğrenci için 1 
puan 

c. Uygulama ve/veya laboratuvar derslerinde ders 
yardımcılığı (Araştırma Görevlileri için, güz ve bahar 
dönemi içinde ders yardımcılığı yapılan toplam 
haftalık uygulama/laboratuvar ders saatlerini kapsar) 

Güz ve bahar dönemi 
toplam haftalık 
uygulama/ 
laboratuvar ders 
saati  

d. Yurtdışındaki bir üniversitede kurum izni/ 
görevlendirmesiyle ders verme (yaz öğretimi dahil) 

Toplam haftalık ders 
saati x 2 

A1.2. Danışmanlık 

a. Önlisans/Lisans/Lisansüstü öğrenci akademik 
danışmanlığı (her bir eğitim-öğretim dönemi 
için en az 20 öğrenci olması halinde) 

10 x dönem sayısı 

b. Öğrenci topluluğu/kulübü danışmanlığı (her bir 
eğitim-öğretim yılı için en fazla 2 öğrenci 
topluluğu/kulübü için puan alınabilir) 

10 

A1.3. Diğer eğitim-
öğretim faaliyetleri 

a. Yeni bir eğitim-öğretim laboratuvarı veya teknik 
altyapı kurma 20 

b. Öğrenci memnuniyet anketi puanlarının 
ortalamasında %80 ve üzeri puan alma 10 

c. Kurum içinde konferans, seminer ve eğitim verme 
(her bir faaliyet için) 10 

d. Eğitim amaçlı öğrenci etkinliği/sergi düzenleme 5 

e. Resmi veya mesleki kurum/kuruluşlar tarafından 
düzenlenen kurs, seminer veya çalıştaylar 
sonucunda sertifika alma 

5 

A2. Lisansüstü Tezler 

A2.1. Doktora tezi veya 
Sanatta Yeterlik 
çalışması yönetme 
(öğrenci başına her bir 
eğitim-öğretim yılı için 
ve en fazla 4 yıl 
süresince) 

a. Tek danışmanlı tezler (İstanbul Topkapı Üniversitesi 
dışı dahil) 10 

b. İki danışmanlı tezler (İstanbul Topkapı Üniversitesi dışı 
dahil) 5 

c. Tez Savunma/İzleme jüri üyesi (İstanbul Topkapı 
Üniversitesi dışı dahil) 

3 

 
A2.2. Yüksek Lisans tezi 
yönetme (öğrenci 
başına her bir eğitim-
öğretim yılı için ve en 
fazla 2 yıl süresince) 

a. Tek danışmanlı tezler (İstanbul Topkapı Üniversitesi 
dışı dahil) 

6 

b. İki danışmanlı tezler (İstanbul Topkapı Üniversitesi dışı 
dahil) 3 

c. Tezsiz Yüksek Lisans bitirme projesi danışmanlığı 
yapma (öğrenci başına her bir eğitim-öğretim yılı için ve 
en fazla 2 yıl süresince) 

3 

d. Tez Savunma jüri üyesi (İstanbul Topkapı Üniversitesi 
dışı dahil) 2 

 



 13 

B. AKADEMİK, BİLİMSEL/SANATSAL ve MESLEKİ ÇALIŞMALAR PUAN 

  B1. Uluslararası Yayınlar (E-yayınlar dahil, yayımlanmış olma şartı aranır ve tüm puanlar yazar 
sayısına bölünür)  

 

 
B1.1. SCI, SCI-Expanded, 
SSCI, AHCI veya AHCI- 
Expanded kapsamındaki 
dergilerde 

a. Tam makale 

Q1 70 

Q2 60 

Q3 50 

Q4 40 

b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, 
tartışma, kitap incelemesi 

Q1 20 

Q2 15 

Q3 10 

Q4 8 

B1.2. ESCI ve SCOPUS 
indeksinde taranan 
dergilerde 

a. Tam makale   40 

b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma, kitap 
incelemesi 

  12 

B1.3. Diğer alan 
indekslerine giren 
hakemli uluslararası bir 
bilimsel dergide 

a. Tam makale   12 

b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma, kitap 
incelemesi 

   4 

B1.4. Hakemli uluslararası 
bir kongre, konferans, 
sempozyum veya 
çalıştayda 

a. Güzel sanatlar alanında eser çalışması yapma ve sergileme   10 

b. Bildiriler kitabında tam metin   10 

c. Poster sunumu/bildiriler kitabında özet (tam metnin basılmadığı 
durumda) 

   5 

B1.5. Uluslararası bir 
yayınevince yayımlanan 
özgün bilimsel kitap 
yazarlığı  

a. Tüm kitap yazarlığı (Kitabın birinci baskı tarihi esastır)  
(Çok ciltli kitaplarda, birinci ciltten sonraki her bir cilt için bu 
puanın yarısı verilir) 

70 

b. Kitap editörlüğü   35 

c. Bölüm yazarlığı   30 

d. Uluslararası bir ansiklopedide madde yazarlığı   10 

B1.6. Uluslararası bir 
yayınevince yayımlanmış 
bilimsel/akademik 
mahiyetteki eserlerden 
çeviri 

a. Tüm kitap çevirisi (Kitabın birinci baskı tarihi esastır)  
(Çok ciltli kitaplarda, birinci ciltten sonraki her bir cilt için bu 
puanın yarısı verilir) 

  35 

b. Kitap çeviri editörlüğü   20 

c. Bölüm çevirisi   15 
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B2. Ulusal Yayınlar (E-yayınlar dahil, yayımlanmış olma şartı aranır ve tüm puanlar yazar sayısına bölünür) 

B2.1. ULAKBİM TR 
dizininde yer alan 
dergilerde 

a. Tam makale 30 

b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma, kitap 
incelemesi 

10 

B2.2. Hakemli ulusal bir 
bilimsel dergide 

a. Tam makale 9 

b. Editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma, kitap 
incelemesi 

3 

B2.3. Hakemli ulusal bir 
kongre, konferans, 
sempozyum veya 
çalıştayda 

a. Güzel sanatlar alanında eser çalışması yapma ve sergileme 5 

b. Bildiriler kitabında tam metin 5 

c. Poster sunumu/bildiriler kitabında özet (tam metnin basılmadığı 
durumda)  

3 

B2.4. Ulusal bir yayınevince 
yayımlanan özgün bilimsel 
kitap yazarlığı  

     a. Tüm kitap yazarlığı (Kitabın birinci baskı tarihi esastır)  
(Çok ciltli kitaplarda, birinci ciltten sonraki her bir cilt için bu 
puanın yarısı verilir) 

50 

b. Kitap editörlüğü 25 

c. Bölüm yazarlığı 20 

d. Ulusal bir ansiklopedide madde yazarlığı 6 

B2.5. Ulusal bir yayınevince 
yayımlanmış 
bilimsel/akademik 
mahiyetteki eserlerden 
çeviri 

     a. Tüm kitap çevirisi (Kitabın birinci baskı tarihi esastır)  
(Çok ciltli kitaplarda, birinci ciltten sonraki her bir cilt için bu puanın 
yarısı verilir) 

35 

b. Kitap çeviri editörlüğü 20 

c. Bölüm çevirisi 15 

B3. Raporlar ve Atıflar 

B3.1. Raporlar 

a. Üniversitenin bilgisi ve onayı dahilinde uluslararası bir 
kurum/kuruluş için yayımlanmış uzmanlık raporu 

15 

b. Üniversitenin bilgisi ve onayı dahilinde ulusal bir kurum/kuruluş 
için yayımlanmış uzmanlık raporu 

7 

c. Üniversitenin bilgisi ve onayı dahilinde hakem heyeti veya 
mahkeme için hazırlanmış bilirkişi raporu (yıl içerisinde en fazla 
dört kez) 

5 

B3.2. Atıflar (Atıflardan 
en fazla 250 puan 
alınabilir. Yazarın 
kendisine yaptığı atıflar 
dikkate alınmaz. İlgili 
eğitim-öğretim yılı içindeki 
atıflar beyan edilir. Atıf 
alınan makalelerde İstanbul 
Topkapı Üniversitesi 
mensubiyetinin belirtilmiş 
olması, atıf alan diğer 

a. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, AHCI-Expanded kapsamındaki 
dergilerde (Atıf başına) 

5 

b. Uluslararası bir yayında (Atıf başına) 3 
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çalışmaların ilk yayımının 
öğretim elemanının İAÜ’de 
görev yaptığı zaman dilimi 
içerisinde yayımlanmış 
olması gerekir) 

c. Ulusal bir yayında (Atıf başına) 2 

B4. Kongre, Konferans, Sempozyum, Çalıştay ve Sergiler 

B4.1. Hakemli uluslararası 
bir kongre, konferans, 
sempozyum veya 
çalıştayda 

a. Bildiri kitabı editörlüğü 10 

b. Davetli konuşmacı 10 

c. Güzel Sanatlar alanında eser çalışması yapma ve sergileme 10 

d. Özel oturum veya panel düzenleme 5 

e. Panelist olma 5 

f. Düzenleme kurulu üyeliği 5 

g. Bilim/danışma kurulu üyeliği ve/veya hakemlik 4 

h. Oturum başkanlığı 3 

B4.2. Hakemli ulusal bir 
kongre, konferans, 
sempozyum veya 
çalıştayda 

a. Bildiri kitabı editörlüğü 7 

b. Davetli konuşmacı 7 

c. Güzel Sanatlar alanında eser çalışması yapma ve sergileme 7 

d. Özel oturum veya panel düzenleme 4 

e. Panelist olma 4 

f. Düzenleme kurulu üyeliği 4 

g. Bilim/danışma kurulu üyeliği ve/veya hakemlik 3 

h. Oturum başkanlığı 3 

 
B4.3. Hakemsiz 
uluslararası bir kongre, 
konferans, 
sempozyum veya 
çalıştayda 

a. Bildiri kitabı editörlüğü 5 

b. Davetli konuşmacı 3 

c. Güzel Sanatlar alanında eser çalışması yapma ve sergileme 3 

d. Özel oturum veya panel düzenleme 3 

e. Oturum başkanlığı 3 

f. Düzenleme kurulu üyeliği 2 

g. Panelist olma 2 

 
B4.4. Hakemsiz ulusal bir 
kongre, konferans, 
sempozyum, seminer veya 
çalıştayda 

a. Bildiri kitabı editörlüğü 4 

b. Davetli konuşmacı 3 

c. Güzel Sanatlar alanında eser çalışması yapma ve sergileme 3 

d. Özel oturum veya panel düzenleme 2 

e. Oturum başkanlığı 2 

f. Düzenleme kurulu üyeliği 2 

g. Panelist olma 2 

B4.5. Özgün kişisel sergi 
açma (Aynı sergi için bir defa 
puan alınır) 

a. Uluslararası 60 

b. Ulusal 30 
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B5. Hakemlik, Editörlük ve Yayın Yönetmenliği 

B5.1. Uluslararası bir 
yayınevince yayımlanan 
özgün bilimsel kitapta 

a. Tüm kitap hakemliği 15 

b. Bölüm hakemliği 10 

B5.2. Ulusal bir 
yayınevince yayımlanan 
özgün bilimsel kitapta 

a. Tüm kitap hakemliği 10 

b. Bölüm hakemliği 5 

B5.3. SCI, SCI-Expanded, 
SSCI, AHCI veya AHCI-
Expanded kapsamındaki 
dergilerde 

a. Baş editörlük 30 

b. Alan/özel sayı editörlüğü 20 

c. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına) 15 

d. Makale hakemliği (makale başına) 10 

e. Yayın yönetmenliği (her bir eğitim-öğretim yılı için) 10 

B5.4. ESCI veya SCOPUS 
indeksinde taranan 
dergilerde 

a. Baş editörlük 20 

b. Alan/özel sayı editörlüğü 15 

c. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına) 10 

d. Makale hakemliği (makale başına) 5 

e. Yayın yönetmenliği (her bir eğitim-öğretim yılı için) 5 

B5.5. Diğer alan 
indekslerine giren 
hakemli uluslararası bir 
bilimsel dergide 

a. Editörlük 10 

b. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına) 5 

c. Yayın yönetmenliği (her bir eğitim-öğretim yılı için) 5 

d. Makale hakemliği (makale başına) 3 

B5.6. ULAKBİM TR 
dizininde yer alan 
dergilerde 

a. Editörlük 8 

b. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına) 5 

c. Yayın yönetmenliği (her bir eğitim-öğretim yılı için) 5 

d. Makale hakemliği (makale başına) 3 

B5.7. Hakemli ulusal 
bir bilimsel dergide 

a. Editörlük 5 

b. Yayın kurulu üyeliği (dergi başına) 3 

     c. Yayın yönetmenliği (her bir eğitim-öğretim yılı için) 3 

d. Makale hakemliği (makale başına) 2 

B6. Patent, Model ve Tasarım Çalışmaları 

B6.1. Uluslararası yetkili 
kuruluşlarca onaylanan 

a. Patent 100 

b. Faydalı model ve tescilli tasarım 50 

B6.2. Ulusal yetkili 
kuruluşlarca onaylanan 

a. Patent 70 

b. Faydalı model ve tescilli tasarım 35 
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B7. Ödüller 

 
B7.1. Uluslararası resmi 
kurum/kuruluşlar 
ve/veya uluslararası 
profesyonel kuruluşların 
denetiminde 
düzenlenen 
organizasyonlarda 
verilen ödüller 

a. Birincilik ödülü 40 

b. İkincilik ödülü 30 

c. Üçüncülük ödülü 20 

d. Mansiyon ödülü 10 

e. Kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi 
etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül 

10 

f. Sergileme 10 

g. Yürütücülüğü/danışmanlığı yapılan öğrenci projesi ödülü 5 

B7.2. Ulusal resmi 
kurum/kuruluşlar 
ve/veya ulusal 
profesyonel kuruluşların 
denetiminde 
düzenlenen 
organizasyonlarda 
verilen ödüller 

a. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Kültür ve Sanat Ödülleri, YÖK Üstün 
Başarı Ödülleri, TÜBİTAK Ödülleri, TÜBA Ödülleri 45 

b. Birincilik ödülü 20 

c. İkincilik ödülü 15 

d. Üçüncülük ödülü 10 

e. Mansiyon ödülü 5 

  f. Kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi 
etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül 5 

g. Sergileme 5 

h. Yürütücülüğü/danışmanlığı yapılan öğrenci projesi ödülü 3 

B8. Proje Faaliyetleri 

B8.1. Uluslararası 
kuruluşlarca (Fulbright, 
AB Çerçeve Programları 
vb.) desteklenen ve 
tamamlanmış projeler 

a. Yürütücü veya eş-yürütücü 50 

b. Araştırmacı 25 

c. Hakem 15 

d. İzleyici/gözetmen hakem/danışman 15 

e. Proje kapsamındaki diğer görevler 5 

B8.2. Ulusal kuruluşlarca 
(TÜBİTAK, TÜBA vb.) 
desteklenen ve 
tamamlanmış projeler 

a. Yürütücü veya eş-yürütücü 30 

b. Araştırmacı 15 

c. Hakem 10 

d. İzleyici/gözetmen hakem/danışman 10 

e. Proje kapsamındaki diğer görevler 3 

B8.3. İstanbul Topkapı 
Üniversitesi tarafından 
desteklenen ve 
tamamlanmış projeler 

a. Araştırma Projesi Yürütücü veya eş-yürütücü 20 

b. Bilimsel Araştırma Projesi Yürütücü veya eş-yürütücü 20 

c. Araştırmacı 10 

d. Öğrenci projeleri 10 

 
 

B8.4. Diğer proje faaliyetleri 
 

 

a. Üniversitenin bilgisi ve görevlendirmesi dahilinde diğer 
üniversiteler ve kuruluşlar tarafından desteklenen projelerdeki 
görevler 

15 

b. Sürekli Eğitim Merkezi ve benzeri merkezlerde danışmanlık, 
eğitim ve hizmet verme 

10 

c. Kuluçka merkezinde mentörlük 10 
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B9. Yabancı Dil 
bbB 

B9.1. Yabancı Dil Puanı 

(geçerliliği ÖSYM tarafından 

tanınan bir sınav sonuç 

belgesiyle belirtilmelidir ve 

tek sefere mahsustur) 

95-100 30 

90-94 25 

85-89 20 

80-84 15 

     C. ÜNİVERSİTE İÇİ VE DIŞI İDARİ GÖREVLER PUAN 

C1. İdari Görevler (Her bir eğitim-öğretim yılı için)   

C1.1. Yöneticilik  

a. Rektör Danışmanı 60 

b. Dekan Yardımcısı, Enstitü Müdür Yardımcısı ve Meslek Yüksekokulu 
Müdür Yardımcısı 

30 

c. Müşavir 25 

d. Merkez Müdürü 20 

     e. Bölüm Başkanı  20 

f. Anabilim Dalı Başkanı 15 

     g. Program Başkanı 10 

h. Rektörlükçe tanımlanan koordinatörlük görevleri  10 

ı. Üniversite içindeki birimlerde tanımlanan koordinatörlük görevleri 5 

C1.2. Kurul ve 
komisyon üyelikleri 

a. Üniversite Senato üyeliği 20 

b. Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği 20 

c. Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu, 
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Kurulu ve yönerge ile oluşturulmuş 
yönetim/yürütme kurullarında görevler (her biri için) 

10 

d. Doktor Öğretim Üyeliği, Doçentlik veya Profesörlük jüri üyeliği (her biri 
için) 

5 

e. Yabancı Dil jüri üyeliği (her biri için) 5 

C1.3. Rektörlükçe 
veya Rektörlüğün 
talebi ile birimler 
tarafından 
oluşturulan 
kurul/komisyon 
üyelikleri  

a. Rektörlükçe tanımlanan komisyonlarda üyelik (her biri için) 5 

b. Birimlerdeki komisyonlarda üyelik (her biri için) 2 

C2. Diğer Görevler (Her bir eğitim-öğretim yılı için) 

C2.1. Üniversitenin 
tanıtımına yönelik 
etkinlikler 
(Faaliyetin 
gerçekleştiği tarih 
esas alınır) 

a. Yurt dışı görev (görev sayısınca) 20 

b. Şehir dışı görev (görev sayısınca) 15 

c. Şehir içi görev (görev sayısınca) 10 
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C2.2. Dış 
kurumlarda görevler 

a. Yurt içi veya yurt dışındaki bir kurum/kuruluşun yönetim organında 
görev alma 

15 

b. Kamu kurumlarınca yapılan görevlendirmeler 10 

c. Bilimsel ve mesleki kurum/kuruluş üyelikleri 5 

C2.3. Diğer 
görevler 

a. Medya, Sivil toplum kuruluşları veya mesleki kurum/kuruluşlarda 
etkinlik yapma, konuşmacı yahut yazar vb. olma (Üniversitenin adının 
kullanılmış olması gerekir) 

5 

b. Üniversite adına yeni bir Erasmus veya benzeri anlaşma bağlantısı kurma 10 

c. Üniversite adına kamu veya özel kurum/kuruluşlarıyla işbirliği anlaşmaları 
yapma 

10 

d. Engelli öğrencilere yönelik faaliyet düzenleme (her biri için) 10 

e. Engelli öğrencilere yönelik düzenlenen faaliyetlerde görev alma (her 
biri için) 

5 

f. Sosyal sorumluluk projesi düzenleme (her biri için) 10 

g. Sosyal sorumluluk projelerinde görev alma (her biri için) 5 

 

 


