
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTE) 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA EK KOŞULLARI 

 

Doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri; 4/11/1981 

tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü 

bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 12/06/2018 tarihli 30449 Sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan “ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ” ile 

düzenlenmekte olup, bu Yönetmelik hükümlerine göre doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör 

kadrolarına atanabilmek için; “a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesindeki genel şartlara sahip olmak, b) Yükseköğretim kurumlarının, 2547 sayılı Kanunun 

23 üncü, 24 üncü ve 26 ncı maddeleri uyarınca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu tarafından 

onaylanmış öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanmayla ilgili ek koşullar varsa, bu koşulları 

sağlamış olmak, gerekir.” denilmektedir. 

Buna istinaden, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Senatosu’nun 15.01.2021 tarihinde 

yapılan 01 No’lu Toplantısı’nda aldığı 05 No’lu karar ile; 15.01.2022 tarihinden geçerli olmak 

üzere, yürürlükteki ilgili tüm kanun ve yönetmeliklerde mevzubahis edilen koşullara ilave 

olarak, İSTE – ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA EK KOŞULLARI* 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;



Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma Ek Koşulları: 

İlk atanma: 

● Fen Bilimleri ve Mühendislik alanında; SSCI, SCI, SCI-E, AHCI kapsamındaki ÜAK 

tarafından yağmacı dergi tanımına girmeyen dergilerde ilk isim ve ya başlıca yazar olmak 

(adayın lisansüstü çalışmalarından elde edilen yayınlarda diğer yazarların danışman(lar) 

olması kaydıyla aday birinci isim sayılır) kaydıyla en az 1 (bir) özgün araştırma makalesi 

(Sunuş, Derleme, Editöre Mektup, Teknik Not, ‘diğer makale üzerine eleştiri/not’, vb. gibi 

yayınlar bu kapsamda değerlendirilmez) yayımlanmış veya DOI numarası almış olmak 

kaydıyla yayına kabul edilmiş olmak ve ayrıca alanı ile ilgili olarak en az 1 (bir) bir 

ulusal/uluslararası saygın bir bilimsel toplantıya (sempozyum, kongre, konferans, vb.) 

katılarak sözlü sunum yapmış olmak. 
● Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında; SSCI, SCI, SCI-E, AHCI kapsamındaki ÜAK 

tarafından yağmacı dergi tanımına girmeyen dergilerde en az 1 (bir)  veya ÜAK tarafından 

yağmacı dergi koşuluna girmeyen ulusal/uluslararası diğer endekslerde taranan hakemli 

saygın dergilerde birinde ilk isim ve ya başlıca yazar olmak (adayın lisansüstü 

çalışmalarından elde edilen yayınlarda diğer yazarların danışman(lar) olması kaydıyla aday 

birinci isim sayılır) üzere en az 2 (iki) özgün araştırma makalesi (Sunuş, Derleme, Editöre 

Mektup, Teknik Not, ‘diğer makale üzerine eleştiri/not’, vb. gibi yayınlar bu kapsamda 

değerlendirilmez) yayımlanmış olmak veya DOI numarası almış olmak kaydıyla yayına 

kabul edilmiş olmak, veya en az 1 (bir) tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından 

yayımlanmış özgün bilimsel kitap, kitap bölüm yazarlığı veya kitap editörlüğü yapmış olmak 

ve ayrıca alanı ile ilgili olarak en az 1 (bir) ulusal/uluslararası saygın bir bilimsel toplantıya 

(sempozyum, kongre, konferans, vb.) katılarak sözlü sunum yapmış olmak. 

● Mimarlık, Planlama ve Tasarım alanında; SSCI, SCI, SCI-E, AHCI (ÜAK tarafında ilgili 

yılda geçerli tanımlanmış ilgili temel bilim alanına ait alan endeksi dahil) kapsamındaki 

ÜAK tarafından yağmacı dergi tanımına girmeyen dergilerde en az 1 (bir) veya 

ulusal/uluslararası diğer endekslerde taranan ve ÜAK tarafından yağmacı dergi koşuluna 

girmeyen hakemli saygın dergilerde birinde ilk isim veya başlıca yazar olmak üzere (adayın 

lisansüstü çalışmalarından elde edilen yayınlarda diğer yazarların danışman(lar) olması 

kaydıyla aday birinci isim sayılır) en az 2 (iki) özgün araştırma makalesi (Sunuş, Derleme, 

Editöre Mektup, Teknik Not, ‘diğer makale üzerine eleştiri/not’, vb. gibi yayınlar bu 

kapsamda değerlendirilmez) yayımlanmış olmak veya DOI numarası almış olmak kaydıyla 

yayına kabul edilmiş olmak ve ayrıca alanı ile ilgili olarak en az 1 (bir) bir ulusal/uluslararası 

saygın bir bilimsel toplantıya (sempozyum, kongre, konferans, vb.) katılarak sözlü sunum 

yapmış olmak. 

● Güzel Sanatlar alanında; SSCI, SCI, SCI-E, AHCI (ÜAK tarafında ilgili yılda geçerli 

tanımlanmış alan endeksi dahil ) kapsamındaki ÜAK tarafından yağmacı dergi koşuluna 

girmeyen dergilerde en az 1 (bir)  veya ulusal/uluslararası diğer endekslerde taranan ve ÜAK 

tarafından yağmacı dergi koşuluna girmeyen hakemli saygın dergilerde birinde ilk isim veya 

başlıca yazar olmak üzere en az 2 (iki) özgün araştırma makalesi (Sunuş, Derleme, Editöre 

Mektup, Teknik Not, ‘diğer makale üzerine eleştiri/not’, vb. gibi yayınlar bu kapsamda 

değerlendirilmez) yayımlanmış olmak ya da ulusal/uluslararası kurum, kuruluş ve 

organizasyonlara ait en az 1 (bir) görsel-işitsel (CD, DVD, vb.) yapımların bütününde; solo 



icracı, besteci, şef, sanat yönetmeni vb. olarak yer almak ve ayrıca alanı ile ilgili olarak en 

az 1 (bir) bir ulusal/uluslararası saygın bir bilimsel toplantıya (sempozyum, kongre, 

konferans, vb.) katılarak sözlü sunum yapmış olmak ya da yine alanı ile ilgili olarak en az 1 

(bir) ulusal/uluslararası sanatsal etkinlikte; solo icracı, besteci, eşlikçi, şef vb. olarak yer 

almak. 

 

Ayrıca aşağıdakileri gerçekleşmiş olması gereklidir: 

 

● Başvurduğu alan ile ilgili olmak üzere; üniversite, sanayi, kamu ve topluma yönelik 

konferans, seminer veya sanatsal etkinlik vermiş olmak (Başvuru sürecinde de yapılabilir).  

 

Doçent Kadrosuna Atanma Ek Koşulları: 

 

Başvurduğu alan ile ilgili olmak üzere; üniversite, sanayi, kamu ve topluma yönelik konferans 

veya seminer vermiş olmak (Başvuru sürecinde de yapılabilir) 

- Doçentlik unvanına sahip olmanın yanında, ÜAK tarafından oluşturulacak jürice yapılacak 

sözlü sınavdan başarılı olmak. 

Ayrıca aşağıdakilerin en az üçünün gerçekleşmiş olması gereklidir: 

●  AB Çerçeve Programları vb. gibi uluslararası projelerin en az birinde 

araştırmacı/yürütücü olarak yer almış olmak 

●  Son 3 yılda akademik teşvik ödeneğinden yararlanmış olmak 

●  Alanı ile ilgili en az 1 ulusal/uluslararası bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak 

●  Alanı ile ilgili olarak en az 1 patent başvurusu/tescili yapmış olmak 

●  Alanında en az 2 yüksek lisans tezi yönetmiş olmak 

●  BAP birimleri çatısı altında Ar-Ge nitelikli en az 1 proje içerisinde 

araştırmacı/yürütücü olarak yer almış olmak 

●  En az 2 aylık yurtdışı araştırma tecrübesine sahip olmak 

●  En az 2 yıl süre ile üniversitelerin senatolarında temsil edilen birimlerinden birinde 

idari görevde bulunmuş olmak 

●  En az bir SANTEZ, TÜBİTAK-TEYDEB vb. projesinin danışmanlığı yapmış olmak 

●  ESCI endeksleri tarafından taranan dergilerde en az 1 makale yayımlamış olmak 

●  h-indeksi en az 5 olmak 

●  SCI, SCI-E, SSCI, AHCI, ESCI endekslerinde veya ULAKBİM tarafından taranan bir 

derginin yardımcı/alan editörü olmak 

● Teknoloji Transfer Ofislerinde (TTO) veya Teknoparklarda kontratlı Ar-Ge projesi 

danışmanlığı yapmış olmak 

●  Teknoparklarda en az bir start-up şirket kurmuş olmak 

●  TÜBİTAK 1001, 1002, 1003, 1005, 3001, 3501, vb. gibi tamamlanmış projelerde en 

az 1 kez araştırmacı veya yürütücü olarak yer almış olmak 

●  ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde en az 1 makale yayımlamış 

olmak 



●  Üniversitedeki ilgili yılda faaliyet göstermiş öğrenci topluluklarından birinin akademik 

danışmanlığını en az 1 akademik takvim yılı yapmış olmak 

●  Üniversitelerde en az 1 Sosyal Sorumluluk Projesi’nin danışmanlığını yapmış olmak 

● Yayınlarına, SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI endekslerinde taranan dergilerde başkaca 

yazarlar tarafından yapılmış Mühendislik ve Fen Bilimleri alanları için en az 30, Sosyal 

Bilimler ve Mimarlık alanları için en az 10 atıfa sahip olmak. 

● Alanıyla ilgili geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek 

Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen 

yarışmalarda en az 1 (bir) derece veya mansiyon almak. 

● En az 1 (bir) kabul edilmiş TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Destekleme Programı projesinde akademik danışman olmak. 

● 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında öğrenci danışmanlığı yapmak. 

● Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap, kitap 

bölüm yazarlığı veya kitap editörlüğü yapmış olmak, 

● Sosyal bilimler alanı için SCOPUS tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde en az 1 

(bir) makale yayımlamış olmak. 

● TEKNOFEST veya TUBİTAK yarışmalarında finale kalan en az (bir) projede akademik 

danışman olmak. 

● İSTE bünyesindeki koordinatörlük ve araştırma merkezlerinde en az iki yıl 

müdür/koordinatör veya yardımcısı olarak görev almak. 

● Ulusal/uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonlara ait orkestra, koro, topluluk vb. 

oluşumların etkinliklerinde en az 2 (iki) kez davetli/konuk sanatçı olarak yer almış 

olmak 

 

Profesör Kadrosuna Atanma Ek Koşulları: 

 

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından ilgili alan için belirlenen ve kadroya başvuru anında 

yürürlükte olan doçentlik başvuru asgari koşullarını (Lisansüstü Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar 

bölümü hariç olmak üzere), doçent unvanını almak için kullandığı eserlerden sonra yaptığı 

çalışmalarla en az bir kez daha tekrar sağlamış olmak. 

-  Doçentlik unvanına sahip olmanın yanında, ÜAK tarafından oluşturulmuş jürice yapılmış 

sözlü sınavından başarılı olmuş olmak 

 

Ayrıca Doçent unvanını aldıktan sonra aşağıdakilerin en az dördünün gerçekleşmiş olması 

gereklidir: 

● AB Çerçeve Programları vb. gibi uluslararası projelerin en az birinde yürütücülük 

yapmış olmak 

● Son 4 yılda akademik teşvik ödeneğinden yararlanmış olmak 

● Alanı ile ilgili en az 1 uluslararası bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak 

● Alanı ile ilgili olarak en az 1 patent tescili yapmış olmak 

● Alanında en az tamamlanmış 2 yüksek lisans veya 1 doktora tezi yönetmiş olmak 

● BAP birimleri çatısı altında Ar-Ge nitelikli en az 1 proje içerisinde yürütücülük yapmış 

olmak 

● En az 3 aylık yurtdışı araştırma tecrübesine sahip olmak 

● En az 3 yıl süre ile üniversitelerin senatolarında temsil edilen birimlerinden birinde idari 

görevde bulunmuş olmak 

●  En az bir SANTEZ, TÜBİTAK-TEYDEB vb. projesinin danışmanlığı yapmış olmak 



●  ESCI endeksleri tarafından taranan dergilerde en az 1 makale yayımlamış olmak 

●  h-indeksi en az 7 olmak 

●  SCI, SCI-E, SSCI, AHCI, ESCI endekslerinde veya ULAKBİM tarafından taranan bir 

dergide editör olmak 

●  Teknoloji Transfer Ofislerinde (TTO) veya Teknoparklarda kontratlı Ar-Ge projesi 

danışmanlığı yapmış olmak 

●  Teknoparklarda en az bir start-up şirket kurmuş olmak 

●  TÜBİTAK 1001, 1002, 1003, 1005, 3001, 3501, vb. gibi tamamlanmış projelerin en az 

1 kez yürütücülüğünü yapmış olmak 

●  ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde en az 1 makale yayımlamış 

olmak 

●  Üniversitedeki ilgili yılda aktif olan öğrenci topluluklarından birinin akademik 

danışmanlığını en az 1 akademik takvim yılı yapmış olmak 

●  Üniversitelerde en az 1 Sosyal Sorumluluk Projesi’nin danışmanlığını yapmış olmak 

● Yayınlarına, SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI endekslerinde taranan dergilerde başkaca 

yazarlar tarafından yapılmış Mühendislik ve Fen Bilimleri alanları için en az 70, Sosyal 

Bilimler ve Mimarlık alanları için en az 20 atıfa sahip olmak. 

● Alanıyla ilgili geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek 

Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen 

yarışmalarda en az 1 (bir) derece veya mansiyon almak. 

● En az 1 (bir) kabul edilmiş TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Destekleme Programı projesinde akademik danışman olmak. 

● 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında öğrenci danışmanlığı yapmak. 

● Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap, kitap 

bölüm yazarlığı veya kitap editörlüğü yapmış olmak, 

● Sosyal bilimler alanı için SCOPUS tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde en az 1 

(bir) makale yayımlamış olmak. 

● TEKNOFEST veya TUBİTAK yarışmalarında finale kalan en az (bir) projede akademik 

danışman olmak. 

● İSTE bünyesindeki koordinatörlük ve araştırma merkezlerinde en az üç yıl 

müdür/koordinatör veya yardımcısı olarak görev almak. 

● Ulusal/uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonlara ait orkestra, koro, topluluk vb. 

oluşumların etkinliklerinde en az 2 (iki) kez davetli/konuk sanatçı olarak yer almış 

olmak 

 

 

 

Yeniden Atanma: 

● Fen Bilimleri ve Mühendislik alanında; SSCI, SCI, SCI-E, AHCI kapsamındaki ÜAK 

tarafından yağmacı dergi tanımına girmeyen dergilerde İSTE adresli ilk isim ve ya başlıca 

yazar olmak kaydıyla en az 1 (bir) özgün araştırma makalesi (Sunuş, Derleme, Editöre 

Mektup, Teknik Not, ‘diğer makale üzerine eleştiri/not’, vb. gibi yayınlar bu kapsamda 

değerlendirilmez) yayımlanmış veya DOI numarası almış olmak kaydıyla yayına kabul 

edilmiş olmak ve ayrıca alanı ile ilgili olarak en az 1 (bir) bir ulusal/uluslararası saygın bir 

bilimsel toplantıya (sempozyum, kongre, konferans, vb.) katılarak sözlü sunum yapmış 

olmak.  



● Sosyal Bilimler alanında; SSCI, SCI, SCI-E, AHCI kapsamındaki ÜAK tarafından 

yağmacı dergi tanımına girmeyen dergilerde İSTE adresli ilk isim ve ya başlıca yazar, olmak 

kaydıyla en az 1 (bir) özgün araştırma makalesi veya ulusal/uluslararası diğer endekslerde 

taranan hakemli ÜAK tarafından yağmacı dergi koşuluna girmeyen saygın dergilerde İSTE 

adresli birinde ilk isim veya başlıca yazar olmak üzere en az 2 (iki) özgün araştırma makalesi 

(Sunuş, Derleme, Editöre Mektup, Teknik Not, ‘diğer makale üzerine eleştiri/not’, vb. gibi 

yayınlar bu kapsamda değerlendirilmez) yayımlanmış olmak veya en az 1 (bir) tanınmış 

uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap, kitap bölüm yazarlığı 

veya kitap editörlüğü yapmış olmak ve ayrıca alanı ile ilgili olarak en az 1 (bir) 

ulusal/uluslararası saygın bir bilimsel toplantıya (sempozyum, kongre, konferans, vb.) 

katılarak sözlü sunum yapmış olmak. 

● Mimarlık alanında; SSCI, SCI, SCI-E, AHCI (ÜAK tarafından ilgili yılda geçerli 

tanımlanmış alan endeksi dahil ) kapsamındaki ÜAK tarafından yağmacı dergi tanımına 

girmeyen dergilerde İSTE adresli ilk isim ve ya başlıca yazar, olmak kaydıyla en az 1 (bir) 

özgün araştırma makalesi veya ulusal/uluslararası diğer endekslerde taranan ve ÜAK 

tarafından yağmacı dergi koşuluna girmeyen hakemli saygın dergilerde birinde ilk isim veya 

başlıca yazar olmak üzere en az 2 (iki) özgün araştırma makalesi (Sunuş, Derleme, Editöre 

Mektup, Teknik Not, ‘diğer makale üzerine eleştiri/not’, vb. gibi yayınlar bu kapsamda 

değerlendirilmez) yayımlanmış olmak ve ayrıca alanı ile ilgili olarak en az 1 (bir) bir 

ulusal/uluslararası saygın bir bilimsel toplantıya (sempozyum, kongre, konferans, vb.) 

katılarak sözlü sunum yapmış olmak. 

● Güzel Sanatlar alanlarında; SSCI, SCI, SCI-E, AHCI (ÜAK tarafında ilgili yılda geçerli 

tanımlanmış alan endeksi dahil ) kapsamındaki ÜAK tarafından yağmacı dergi koşuluna 

girmeyen dergilerde en az 1 (bir)  veya ulusal/uluslararası diğer endekslerde taranan ve 

ÜAK tarafından yağmacı dergi koşuluna girmeyen hakemli saygın dergilerde birinde ilk 

isim veya başlıca yazar olmak üzere en az 2 (iki) özgün araştırma makalesi (Sunuş, 

Derleme, Editöre Mektup, Teknik Not, ‘diğer makale üzerine eleştiri/not’, vb. gibi yayınlar 

bu kapsamda değerlendirilmez) yayımlanmış olmak ya da ulusal/uluslararası kurum, 

kuruluş ve organizasyonlara ait en az 1 (bir) görsel-işitsel (CD, DVD, vb.) yapımların 

bütününde; solo icracı, besteci, şef, sanat yönetmeni vb. olarak yer almak ve ayrıca alanı ile 

ilgili olarak en az 1 (bir) bir ulusal/uluslararası saygın bir bilimsel toplantıya (sempozyum, 

kongre, konferans, vb.) katılarak sözlü sunum yapmış olmak ya da yine alanı ile ilgili olarak 

en az 1 (bir) ulusal/uluslararası sanatsal etkinlikte; solo icracı, besteci, eşlikçi, şef vb. olarak 

yer almak. 

 

Ayrıca yeniden atanmalarda ilgili faaliyetlerin sadece en son atanma döneminde olması 

kaydıyla aşağıdakilerin en az ikisinin gerçekleşmiş olması gereklidir:  

● AB Çerçeve Programları vb. gibi uluslararası projelerin en az birinde araştırmacı olarak yer 

almış olmak  
● Son 2 yılda akademik teşvik ödeneğinden yararlanmış olmak  

● Alanı ile ilgili en az 2 ulusal veya uluslararası bilimsel etkinlik/ atölye çalışması düzenlemiş 

olmak  
● Alanı ile ilgili olarak en az 1 patent başvurusu yapmış olmak  
● Alanında en az 1 yüksek lisans tezi tamamlamış olmak  



● BAP birimleri çatısı altında tamamlamış Ar-Ge nitelikli en az 1 proje içerisinde araştırmacı 

olarak yer almış olmak  
● En az 1 aylık yurtdışı araştırma tecrübesine sahip olmak  
● En az 1 yıl süre ile üniversitelerin senatolarında temsil edilen birimlerinden birinde idari 

görevde bulunmuş olmak 
● En az bir SANTEZ, TÜBİTAK-TEYDEB vb. projesinin danışmanlığı yapmış olmak  
● Beyan edilen minimum yayınlara ek olarak, ESCI, SSCI, SCI, SCI-E, AHCI kapsamındaki 

ÜAK tarafından yağmacı dergi tanımına girmeyen dergilerde 1 makale daha yayımlamış 

olmak  
● SCI, SCI-E, SSCI, AHCI, ESCI endekslerinde veya TR Dizin tarafından taranan bir 

derginin yayın kurulunda bulunmak  
● Teknoloji Transfer Ofislerinde (TTO) veya Teknoparklarda kontratlı Ar-Ge projesi 

danışmanlığı yapmış olmak  
● Teknoparklarda en az bir start-up şirket kurmuş olmak  
● TÜBİTAK 1001, 1002, 1003, 1005, 3001, 3501, vb. gibi tamamlamış projelerde en az 1 kez 

araştırmacı olarak yer almış olmak 
● Beyan edilen minimum yayınlara ek olarak TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli 

dergilerde en az 1 makale yayımlamış olmak 
● Üniversitelerdeki ilgili takvim yılında faaliyet göstermiş öğrenci topluluklarından birinin 

akademik danışmanlığını en az 1 akademik takvim yılı yapmış olmak  
● Üniversitelerde en az 1 Sosyal Sorumluluk Projesi’nin danışmanlığını yapmış olmak  
● Yayınlarına, SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI endekslerinde taranan dergilerde başkaca 

yazarlar tarafından yapılmış Mühendislik ve Fen Bilimleri alanları için en az 30, Sosyal 

Bilimler ve Mimarlık alanları için en az 5 atıfa sahip olmak. 
● İlgili atama döneminde olmak kaydıyla, alanıyla ilgili geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar 

çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası 

Kuruluşlar) tarafından düzenlenen yarışmalarda en az 1 (bir) derece veya mansiyon almak. 
● En az 1 (bir) kabul edilmiş TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Destekleme Programı projesinde akademik danışman olmak. 
● 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında öğrenci danışmanlığı yapmak. 
● Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap, kitap bölüm 

yazarlığı veya kitap editörlüğü yapmış olmak, 
● Sosyal bilimler alanı için SCOPUS tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde en az 1 (bir) 

makale yayımlamış olmak. 
● TEKNOFEST veya TUBİTAK yarışmalarında finale kalan en az (bir) projede akademik 

danışman olmak. 
● İSTE bünyesindeki koordinatörlük ve araştırma merkezlerinde en az bir yıl 

müdür/koordinatör veya yardımcısı olarak görev almak. 
● Ulusal/uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonlara ait orkestra, koro, topluluk vb. 

oluşumların etkinliklerinde en az 2 (iki) kez davetli/konuk sanatçı olarak yer almış olmak 
 

Genel İlkeler 

● Yeni kurulan fakültelerde veya öğretim elemanı temininde güçlük çekilen birimlerde eğitim 

– öğretim faaliyetlerini başlatmak, ihtiyaç duyulan öğretim üyesi sayısına ulaşmak ve 

korumak için öğretim üyesi atamalarında, ilgili Yönetim kurulunun teklifi, Üniversite 

Yönetim Kurulu tavsiyesi ve Rektörün uygun görmesi durumunda, adaylar için, belirlenen 

bu kriterler aranmayabilir. 



● Ayrıca; doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına başvuru yapacak tüm adayların, 

gelecekte yapmayı planladıkları eğitim/öğretim/araştırma/geliştirme faaliyetleri ve bunların 

çıktıları ile İskenderun Teknik Üniversitesi’nin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve 

kısa/orta/uzun vadede bilime ve teknolojiye nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir 

"özgelecek/niyet mektubu/iş planı/ kariyer planı" hazırlamaları ve bunu müracaat 

dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 
● Bu kriterler kapsamında minimum koşula esas olmak üzere beyan edilecek tüm eserler 

sadece bir öğretim elemanının atanması/yeniden atanması ve sadece bir atanma dönemi için 

kullanılabilir. 
● Kriterlerde geçen Başlıca Yazar ifadesinin tanımı: Danışmanlığını yürüttüğü öğrenci(ler) ile 

veya tek başına yayınlanmış makalelerde yazar olmak. İkinci danışmanın ismi ilgili yayında 

bulanabilir. 
● Bu kriterler kapsamında minimum koşula esas olmak üzere kullanılan Ulusal ve uluslararası 

indekslerde taranan saygın dergilerin geçerliliği ilgili birim yönetim kurulu tarafından 

değerlendirilir. Bu değerlendirmede derginin editörler kurulu, yayın sayıları, konu çeşitliliği 

ve atıf sayıları vb. akademik ve bilimsel faktörler dikkate alınır. 
● Bu kriterler kapsamında minimum koşula esas olmak üzere kullanılan ulusal ve uluslararası 

kongre/sempozyum/kolokyumların avcı/yağmacı nitelikte olmadığı ilgili birim yönetim 

kurulu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede bilimsel etkinliğin sürekliliği, 

kurumsallığı, düzenleme kurulu, bildiri sayıları, konu çeşitliliği, vb. akademik ve bilimsel 

faktörler dikkate alınır. 
● Bu kriterler kapsamında minimum koşula esas olmak üzere kullanılan tanınmış uluslararası 

yayınevlerinin ve kitabın değerlendirilmesi ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu 

değerlendirmede yayınevinin kurumsallığı, hizmet süresi, avcı/yağmacı nitelikte olmadığı 

vb. unsurlar, ayrıca kitabın ise editörleri, ilgili alana katkısı, konu çeşitliliği, vb. akademik 

ve bilimsel faktörler dikkate alınır, 


