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Doktor Öğretim Üyesi atamaları için asgari kriter: 

(a)          Yayın geçmişi  

Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı uluslararası hakemli dergilerde en az 1 yayın 

yapmış olmak. 

Veya 

(b)  Yayın potansiyeli 

Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı uluslararası hakemli dergilede yayın yapma 

potansiyeline1 sahip olmak. 

1 Yayın yapma potansiyeli, uluslararası hakemli dergilerde değerlendirme halinde olan makaleler,  

önde gelen hakemli alan konferanslarındaki sunumlar, ve adayın doktora ya da doktora sonrası 

çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda  

QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie 

Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma Üniversitesi 

veya İşletme ve Ekonomi alanı sıralamasına göre Amerika'daki R1 üniversitelerine benzer 

sıralardaki üniversiteler veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip üniversiteler 

kabul edilecektir. 

 

Doçent atamaları için asgari kriter: 

Yayın geçmişi  

i. Uluslararası hakemli dergilerde, chartered ABS kriterlerine göre  

- 4 veya 4* sıralamalı en az 3 yayın (en az 1 tanesi 4* olmak üzere) yapmış olmak,  veya  

- 4* sıralamalı en az 1 yayın, ve 3 ve üstü sıralamalı dergilerde en az 3 yayın yapmış olmak. 

Yukarda belirtilen 4 ve 4* sıralamalı dergilerden en az 1’i pazarlama alanında olmalıdır. 

ve 

ii. En az 65 akademik başarı puanı almış olmak. 

Akademik başarı puanı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

 

* Dergi sıralamalarına göre, 



4* sıralamalı dergide her yayın 20 puan 

4 sıralamalı dergide her yayın 15 puan 

3 sıralamalı dergide her yayın 10 puan 

 

* Web of Science veritabanında kayıtlı her bir atıf 0.2 puan 

* Tek yazarlı yayınların yukarda belirtilen puanları 1.20 ile, ilk yazar olarak katkıda bulunulan 

yayınların puanları 1.10 ile .çarpılacaktır. 

 

Profesörlük atamaları için asgari kriter: 

Yayın geçmişi 

i. Uluslararası hakemli dergilerde, chartered ABS kriterlerine göre  

- 4 veya 4* sıralamalı en az 5 yayın (en az 2 tanesi 4* olmak üzere) yapmış olmak,  veya  

- 4* sıralamalı en az 2 yayın, ve 3 ve üstü sıralamalı dergilerde en az 5 yayın yapmış olmak. 

Yukarda belirtilen 4 ve 4* sıralamalı dergilerden en az 2’si pazarlama alanında olmalıdır. 

ve 

ii. En az 130 akademik başarı puanı almış olmak. 

Akademik başarı puanı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

 

* Dergi sıralamalarına göre; 

4* sıralamalı dergide her yayın 20 puan, 

4 sıralamalı dergide her yayın 15 puan, 

3 sıralamalı dergide her yayın 10 puan. 

 

* Web of Science veritabanında kayıtlı her bir atıf 0.2 puan. 

* Tek yazarlı yayınların yukarda belirtilen puanları 1.20 ile, ilk yazar olarak katkıda bulunulan 

yayınların puanları 1.10 ile .çarpılacaktır. 
 

 


