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Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin vizyonu ve misyonu
doğrultusunda, Üniversitenin öğretim üyesi kadrolarına atanmak veya yükseltilerek atanmak için
yapılan başvuruların ön değerlendirme ölçütlerini ve atama sürecini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönergede, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı fakülte, meslek
yüksekokulu ve enstitülerde Dr. Öğretim Üyesi, Doçentlik ve Profesörlük kadrolarına atanma,
Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına yeniden atanma işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar
düzenlenmiştir. Bu yönergede belirtilen ölçütler, yalnızca adayların atama ve yükseltme
başvurularında asgari koşulları sağlayıp sağlamadıklarının belirlenmesinde ve başvuruların
kabulü veya reddi sonucunu doğuracak olan ön değerlendirme aşamasında belirleyicidir. Asgari
koşulları sağlayan başvuruların değerlendirilmesi ve akademik kadrolara atanmasında ise adayın
alanındaki bilimsel katkısı, başvurduğu birimin hedefleri kapsamında getirdiği ya da getireceği
katkılar, akademik mesleki deneyimi ve toplumsal katkısı dikkate alınır.
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesi ve 02/06/2018 tarih ve 30449
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Genel Hükümler
Madde 4 – Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı fakülte, meslek yüksekokulu ve
enstitülerdeki öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde öngörülen
koşulların yanı sıra, bu yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen İngilizce dil bilgisi ve 6 ncı
maddede aranan asgari bilimsel ve akademik başarı niteliklerini taşımak zorundadır.
İngilizce Dil Bilgisi
Madde 5 – Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı fakülte, meslek yüksekokulu ve
enstitülerdeki öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların İngilizce dil bilgisi için aşağıdaki
kriterleri yerine getirmiş olması gerekir.
a. Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılan Bölümlerde:
•

Kadro başvurusunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te yer alan yabancı
dille öğretim yapma yeterliliği için istenen asgari koşulların sağlanması gerekir.

•

Rektörlükçe gerekli görülmesi halinde, adaydan 45 dakikalık bir deneme dersini Yabancı
Dilde ve sınıf ortamında vermesi istenir. Bunun için Rektör tarafından 3 kişilik bir
Deneme Dersi Değerlendirme Komisyonu kurulur. Bu komisyon, ön başvurusu kabul
edilen aday tarafından önerilen 5 konu içerisinden birini belirleyerek en az 15 günlük
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hazırlanma süresi verilecek şekilde adaya bildirir ve deneme dersi sonrasında ortak bir
tutanakla adayın başarılı olup olmadığını kesin olarak belirten bir rapor düzenleyerek
Rektöre sunar. Sonuç Rektör tarafından adaya yazılı olarak bildirilir. Deneme dersinden
başarısız bulunan adayların dosyaları işleme konmaz.
b. Türkçe Eğitim-Öğretim Yapılan Bölümlerde:
İlgili fakülte dekanlıkları, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürlüklerinin talebi ve
Üniversite Senatosu’nun onayı ile uygulama tarihinde geçerli olan asgari yabancı dil
yeterlilik sınav puanları belirlenebilir.
Bilimsel ve Akademik Başarı Nitelikleri
Madde 6 — Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı fakülte, meslek yüksekokulu ve
enstitülerdeki öğretim üyesi kadrolarına ilk kez veya yeniden atanmak üzere başvuran adaylar
unvan ve alan bazında aşağıda tanımlanan asgari koşulları sağlamak zorundadırlar.
a. Dr. Öğretim Üyesi Kadrosu için Asgari Koşullar
1. EK-1’de verilen Bilimsel ve Akademik Etkinlik Puanlama Tablosunda yer alan
faaliyetlerden aşağıdaki tabloda verilen asgari puanları sağlamış olmak.
İlk Kez Atanma

Faaliyet
A.1-6, B.1-5, C.1-6
Tüm Faaliyetler

5 puan
10 puan

Yeniden Atanma
(İlk atamadan sonra, KGTÜ adresli olarak)
10 puan
20 puan

2. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanındaki atamalarda;
• İlk Kez Atamada; Social Science Citation Index (SSCI), Uluslararası Alan
İndeksleri veya ULAKBİM tarafından taranan dergilerde yayımlanmış olmak
kaydıyla en az 1 (bir);
•

Yeniden Atanmada; ilk atamadan sonra, Social Science Citation Index (SSCI),
Uluslararası Alan İndeksleri veya ULAKBİM tarafından taranan dergilerde
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi adresli olarak yayımlanmış olmak kaydıyla en
az 1 (bir);
özgün yayında* yer almış olmak,

3. Fen, Mühendislik ve Tarım Temel Alanındaki atamalarda;
• İlk Kez Atamada; Science Citation Index (SCI), SCI-Expanded, Arts &
Humanities Citation Index (AHCI), Uluslararası Alan İndeksleri veya ULAKBİM
tarafından taranan dergilerde yayımlanmış olmak kaydıyla en az 1 (bir),
•

Yeniden Atanmada; ilk atamadan sonra, Science Citation Index (SCI), SCIExpanded, Arts & Humanities Citation Index (AHCI), Uluslararası Alan
İndeksleri veya ULAKBİM tarafından taranan dergilerde Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi adresli olarak yayımlanmış olmak kaydıyla en az 1 (bir)
özgün yayında* yer almış olmak,

* Özgün Yayın: Dergilerde basılmış veya DOİ numarası alınmış tam metinli makale veya
kongre/sempozyumda sunularak tam metin olarak basılmış bildiri.

Sayfa 2 / 7

b. Doçentlik ve Profesörlük Kadroları İçin Asgari Koşullar
1. EK-1’de verilen Bilimsel ve Akademik Etkinlik Puanlama Tablosunda yer alan
faaliyetlerden aşağıdaki tabloda verilen asgari puanları sağlamış olmak.
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı.
Faaliyet
A.1, A.2,A.3,A.5

Doçentlik
Toplamda en az
3 makalede yer
almak

A.1-6, B.1-5, C.1-6

20 puan

Tüm Faaliyetler

50 puan

Profesörlük
Toplamda en az 5 makalede yer
almak
60 puan
(En az 20 puanı Doçentlik sonrası)
150 puan

Fen, Mühendislik ve Tarım Temel Alanı.
Faaliyet
A.1

Doçentlik
En az 3
makalede yer
almak

A.1-6, B.1-5, C.1-6

50 puan

Tüm Faaliyetler

100 puan

Profesörlük
En az 5 makalede yer almak

100 puan
(En az 40 puanı Doçentlik sonrası)
200 puan

Kadro İlanı
Madde 7 — Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve enstitülerinde ihtiyaç
duyulan akademik kadrolar ilgili Bölüm Başkanının görüşü de alınarak Dekanlık, Yüksekokul,
Enstitü ve Yabancı Diller Okulu Müdürlüğü Yönetim Kurulu aracılığı ile varsa anabilim dalı da
belirtilerek Rektörlüğe iletir. Rektörlükçe uygun bulunan kadrolar Resmi Gazete’de ve Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi Web sayfasında ilan edilir. Üniversitenin ilgili organı oluşuncaya
kadar kadro talepleri ve işlemleri Mütevelli Heyetin onayı ile Rektörlük tarafından yürütülür.
Başvurular
Madde 8- Her adayın, başvuruda bulunmadan önce, kendi çalışmalarını Madde 4, Madde 5 ve
Madde 6’da belirtilen ölçütler çerçevesinde değerlendirmesi ve öngörülen koşulların karşılanması durumunda başvuruda bulunması gerekir.
Dr. Öğretim Üyesi adayları başvurularını ilgili Dekanlık/Yüksekokul/Enstitülere, Doçent ve
Profesör adayları ise KGTÜ Rektörlüğüne yaparlar. Dilekçe ekinde yer alacak başvuru
dosyalarında, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
hükümlerince öngörülen evrakın yanı sıra idarece istenen belgeler sunulmalıdır.
Başvuru dosyalarında, aday tarafından hazırlanan ve imzalanan Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi Öğretim Üyesi Bilimsel ve Akademik Puanlama Tablosu ve puanlamaya esas teşkil
eden her türlü belge bulunmalıdır. Söz konusu belgeler ayrı ayrı numaralanarak puanlama
tablosundaki başlıklarla ilişkilendirilmelidir.
Ön Değerlendirme
Madde 9 — Adaylarının 5 inci ve 6 ncı maddelerde aranan asgari kriterleri sağlayıp
sağlamadıklarını belirlemek üzere biri o birimin yöneticisi ve ikisi ilgili alandan olmak üzere
Rektör tarafından 3 öğretim üyesinden oluşan bir “Ön Değerlendirme Komisyonu” oluşturulur.
Komisyonda görevlendirileceklerin unvanları, adayın başvurduğu unvandan aşağı olamaz.
Komisyon, başvuru tarihinden sonra en geç 10 iş günü içerisinde başvuruları değerlendirir ve
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adayların aranan kriterleri taşıyıp taşımadıklarını bir raporla rektörlüğe sunar. Durumları asgari
başvuru koşullarına uymayan adayların dosyaları değerlendirmeye alınmaz.
Madde 10 — Ön Değerlendirme Komisyonu, adayın kadro ilan şartlarına ve sunulan belgelerin
uygunluğunu inceleyerek Ön Değerlendirme Raporu hazırlar. Ön Değerlendirme Raporunda,
adayın asgari başvuru koşullarını karşılayıp karşılamadığı kriterler bazında değerlendirilir ve
başvurunun “yeterli” veya “yetersiz” olduğuna ilişkin gerekçeli kesin karar verilir. Ekleri ve
gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe sunulan rapordan sonra Rektör kesin kararını verir. Ön
Değerlendirme aşamasında “yetersiz” bulunarak “reddine” karar verilen başvurular için başka
bir işlem yapılmaz ve bu durum başvuru sahibine, başvuru yapılan birim tarafından yazı ile
bildirilir.
Bilimsel ve Akademik Yönden Değerlendirme ve Atama İşlemleri
Madde 11 — Ön değerlendirme aşamasında “yeterli” bulunan başvuruların
değerlendirilmesinde ve sonuçlandırılmasında, 2547 sayılı Kanunun 65 inci Maddesi gereğince
hazırlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
Madde 12 — Ön Değerlendirme Raporlarının ve bu raporlara dayanak oluşturan puanlama
çizelgelerinin birer kopyası, adayın başvuru dosyası ile birlikte bilgi için Değerlendirme
Jürilerine gönderilir. Her bir jüri üyesi, adayın eserlerini, akademik deneyimini ve birikimini,
alanındaki bilimsel katkısını ve KGTÜ misyonuna uygunluğunu değerlendirerek, atamayı uygun
bulup bulmadığını açıkça ifade eden kişisel rapor hazırlar ve ilgili birime doğrudan iletir. Aynı
kadroya birden fazla adayın başvurması durumunda adaylar tercih durumlarına göre sıralanır.
Değerlendirme jürilerinden gelen raporlar “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca karara bağlanır ve gereği yapılır.
Dr. Öğretim Üyeliğine Yeniden Atanma
Madde 13 – Dr. Öğretim Üyeleri görev sürelerinin sonunda, her seferinde en az 1 (bir) en çok
4 (dört) yıl süre ile Rektör tarafından yeniden atanabilirler. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna
yeniden atanmak için ilgili birim başkanının önerisi ve ilgili dekanın veya müdürün uygun görüşü
gereklidir. Değerlendirme aşamasında, aday tarafından hazırlanan ve adayın son atanmasından
sonraki bilimsel ve akademik faaliyetlerini kapsayan dosya ilgili dekan veya müdür tarafından
seçilen biri ilgili birim başkanı olmak üzere, unvanı doçent veya profesör olan 3 kişilik bir
komisyon tarafından bu yönergenin 6/a maddesinde belirtilen kriterler de dikkate alınarak ayrı
ayrı değerlendirilir. Hazırlanan raporlar ilgili birimin Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan
sonra dekan veya müdür tarafından Rektörlüğe öneride bulunulur. Nihai karar Rektör tarafından
verilir ve yeniden atama işlemi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesi uyarınca
yapılır. Madde 6/a da belirtilen şartların yeniden atanma başvurusunda bulunan Dr. Öğretim
Üyesi tarafından sağlanamaması durumunda, Üniversite Yönetim Kurulu kararı, Rektör’ün
teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın oluru ile bir defaya mahsus 2 yıl süre ile yeniden atama
yapılabilir.
Dr. Öğretim Üyeliğine yeniden atamada, ilk atamadaki işlemler ilan hariç olmak üzere aynen
uygulanır.
Yürürlük
Madde 14 —Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Senatosu’nun 27.12.2016 tarih ve 0010/05 sayılı
toplantısında kabul edilen, Mütevelli Heyet Başkanlığının 18.01.2017 tarih ve 50 sayılı yazısı ile
onaylanan bu Yönerge Yükseköğretim Kurulu’nun 28.02.2017 tarihli onayı ile yürürlüğe
girmiştir.
Madde 15 — Bu yönergeyi Rektör yürütür.
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EK-1
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL VE AKADEMİK ETKİNLİK PUANLAMA TABLOSU

AKADEMİK FAALİYETLER VE NİTELİĞİ
A
1

2
3

4

5
6

B
1
2
3
4
5
6

BİLİMSEL YAYINLAR
Science Citation Index (SCI) , SCI-Expanded, Social Science Citation Index (SSCI) ve
Arts&Humanities Citation Index (AHCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam metinli
özgün makaleler
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler (ESCI, Scopus
vd.) veya ULAKBİM kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam metinli özgün makaleler
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan vaka takdimi, kısa
not, teknik not, editöre mektup ve benzeri yazılar
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler (ESCI, Scopus
vd.) veya ULAKBİM kapsamındaki dergilerde yayımlanan vaka takdimi, kısa not, teknik not,
editöre mektup ve benzeri yazılar
Yukarıda belirtilmeyen diğer yurtiçi veya yurtdışı hakemli ve süreli dergilerde yayımlanan
tam metinli özgün makaleler
Yukarıda belirtilmeyen diğer yurtiçi veya yurtdışı hakemli ve süreli dergilerde yayımlanan
vaka takdimi, kısa not, teknik not, editöre mektup ve benzeri yazılar

30

20
15

10

5
3

KONGRE, SEMPOZYUM VE BENZERİ TOPLANTILARDA SUNUM
Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metni SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI
kapsamındaki dergilerde yayımlanan sözlü veya poster bildiriler
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki
dergi özel sayılarında yayımlanmış sözlü veya poster bildiriler
Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metni SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı
dışındaki dergilerde veya kongre kitapçığında yayımlanan sözlü veya poster bildiriler
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı
dışındaki dergilerde veya kongre kitapçığında yayımlanan sözlü veya poster bildiriler
Ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni dergilerde veya kongre kitapçığında yayımlanan
sözlü veya poster bildiriler
Ulusal kongrelerde sunulan ve özeti dergilerde veya kongre kitapçığında yayımlanan sözlü
veya poster bildiriler

C

KİTAP YAZARLIĞI ve ÇEVİRİSİ

1
2
3
4
5
6

Uluslararası yabancı dilde yayımlanmış kitap yazarlığı
Uluslararası yabancı dilde yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı
Türkçe telif kitap yazarlığı
Türkçe telif kitapta bölüm yazarlığı
Yabancı dilde ders kitabı çevirisi editörlüğü
Yabancı dilde ders kitabı bölüm çevirisi

Ç

ATIFLAR (h faktörü) ve DERGİ ETKİ DEĞERLERİ (Impact Factor)

1
2
3
4

h faktörü 1, 2, 3 ise
h faktörü 4, 5, 6 ise
h faktörü 7, 8, 9 ise
h faktörü 10 ve daha yüksek ise
Yayınlarının yer aldığı dergilerden Web of Science veri tabanına göre etki değeri (impact
factor) en yüksek 10 derginin etki değerleri toplamı (Liste halinde etki değerleri de
belirtilerek ekleriyle verilir)

5

PUAN*

D

EDİTÖRLÜK-HAKEMLİK

1

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörler/yayın kurulu üyeliği

10
5
5
3
3
2

120
40
60
20
60
20
10
30
60
90

40
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2
3
4
5
6
7
8

Institute for Scientific Information (ISI) tarafından taranan ve SCI, SCI-Expanded, SSCI,
AHCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör
yardımcılığı
Ulusal dergilerde editörlük
Ulusal dergilerde editör yardımcılığı yayın kurul üyeliği
Yabancı dilde yazılmış kitaplarda editörlük
Türkçe yazılmış kitaplarda editörlük
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde her bir hakemlik
Institute for Scientific Information (ISI) tarafından taranan ve SCI, SCI-Expanded, SSCI,
AHCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde hakemlik

E

TEZ, TEZ DANIŞMANLIĞI VE PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ

1
2
3
4
5
6

9
10
11
12

Tamamlanmış her bir doktora tez danışmanlığı
Tamamlanmış her bir doktora tezi eş danışmanlığı
Tamamlanmış her bir yüksek lisans tez danışmanlığı
Tamamlanmış her bir yüksek lisans tezi eş danışmanlığı
Tamamlanmış veya devam etmekte olan uluslararası proje yürütücülüğü
Tamamlanmış veya devam etmekte olan uluslararası proje yürütücü yardımcılığı/ araştırmacı
Tamamlanmış veya devam etmekte olan TÜBİTAK ve benzeri resmi kuruluşlarca
desteklenmiş proje yürütücülüğü
Tamamlanmış veya devam etmekte olan TÜBİTAK ve benzeri resmi kuruluşlarca
desteklenmiş proje yürütücü yardımcılığı/araştırmacı
Üniversite fonları veya derneklerce desteklenmiş proje yürütücülüğü
Üniversite fonları veya derneklerce desteklenmiş proje yürütücü yardımcılığı/araştırıcı
Özel sektörce desteklenen proje yürütücülüğü
Özel sektörce desteklenen projede yardımcı araştırıcı

F

PATENTLER ve FAYDALI MODEL**

1
2
3
4
5
6

Adına uluslararası patent
Birden fazla isimli uluslararası patent
Adına ulusal patent
Birden fazla isimli ulusal patent
Adına faydalı model
Birden fazla isimle faydalı model

G

ÖDÜLLER (yayın teşvik ödülleri hariç), BURSLAR ve KONGRE
DÜZENLEME

7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uluslararası bilim ödülü
Uluslararası teşvik ödülü
Ulusal bilim ödülü
Ulusal teşvik ödülü
Üniversite bilim ödülü
Bir yıla kadar yurtdışı araştırma bursu
Bir yıldan daha uzun süreli yurtdışı araştırma bursu
Uluslararası Kongre Başkanlığı
Uluslararası Kongre Düzenleme Kurulunda yer alma
Ulusal Kongre Başkanlığı
Ulusal Kongre Düzenleme Kurulunda yer alma

20
20
10
40
20
10
5

20
15
10
5
60
20
30
10
15
5
20
10

100
40
50
20
30
15

50
30
30
20
15
5
20
20
10
10
5
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AÇIKLAMALAR:
*: A, B ve C bölümlerinde verilen puanlar tek yazarı ve toplam puanı ifade etmektedir.
Yazar sayısına göre alınacak puanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yazar Sayısı
1
2
3
4
5 ve daha fazla

Alınacak Puan
1,0xpuan
0,8xpuan
0,6xpuan
0,4xpuan
0,3xpuan

Not: Adayın yayında birinci yazar veya iletişim yazarı olması veya eşit katkı sağladığına dair
bir ibare bulunması durumunda, yazar sayısı 2’den fazla olsa dahi alınacak puan katsayısı olarak
0,8 kullanılır.
** : Başvuru sahibinin patent veya faydalı modellerde hak sahipliğinin bulunması durumunda
verilen puan aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak hesaplanır.

Hak Sahipliği oranı (%)
50 – 100
25 - 49
1 - 24

Katsayı
3
2
1,5
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