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Tablo 1. Kredilendirme Kriterleri 

KREDİLENDİRME KRİTERLERİ KREDİ PUANI 

İleri Mesleki 

Eğitim 

a Bakanlık tarafından onaylanan sertifika belgeli ileri mesleki eğitim 
Değerlendirme 

Komisyonunca 

belirlenecektir. 

b Katılım belgeli ileri mesleki eğitim* 

c 

 

Uzaktan eğitim yöntemleri ile verilen eşzamanlı, eşzamanlı olmayan sertifika 

veya katılım belgeli eğitim* 

*6 ncı maddenin 2 inci fıkrasında yer alan kurum ve kuruluşlarca düzenlenen katılım belgeleri kabul edilecektir. 

Yayın* 

a 
SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde iş sağlığı ve 

güvenliği alanında yayımlanmış makale 
40 kredi 

b 
a fıkrasında belirtilmiş dergiler harici uluslararası hakemli dergilerde iş sağlığı 

ve güvenliği alanında yayımlanmış makale 
30 kredi 

c 
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde iş sağlığı ve güvenliği 

alanında yayımlanmış makale 
20 kredi 

ç 
c fıkrasında belirtilmiş dergiler harici diğer ulusal hakemli dergilerde iş sağlığı 

ve güvenliği alanında yayınlanmış makale 
15 kredi 

d 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti 

matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında iş sağlığı ve güvenliği 

alanında yayımlanmış çalışmalar 

15 kredi 

e 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu 

veya elektronik olarak bildiri kitapçığında iş sağlığı ve güvenliği alanında 

yayımlanmış çalışmalar 

12 kredi 

f 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve katılım belgesi düzenlenen iş 

sağlığı ve güvenliği alanında poster bildirileri 
10 kredi 

 

g 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve katılım belgesi düzenlenen iş sağlığı ve 

güvenliği alanında poster bildirileri 
8 kredi 

* Yayınların tek yazarlı olması durumda; yazar tam puan alır. İki ve daha fazla yazarlı makalelerde ve diğer yayınlarda 

(bildiri, poster vb.) toplam kredi yazarlar arasında eşit olarak bölünür. 

Etkinlik* 

a Genel Müdürlük tarafından yürütülen projelerde danışman olarak yer alınması 30 kredi 

b Genel Müdürlük tarafından yürütülen projelerde görev alınması 20 kredi 

c Genel Müdürlük tarafından düzenlenen eğitimlerde eğitici olarak görev alınması 15 kredi 

ç Genel Müdürlük tarafından yürütülen projelerde aktif olarak işbirliği yapılması 10 kredi 

d İş sağlığı ve güvenliği alanında yazılmış lisansüstü tez danışmanlığı yapılması** 25 kredi 

e 
Uluslararası bilimsel toplantılarda oturum başkanı (moderatör) olarak görev 

alınması 
12 kredi 

f Ulusal bilimsel toplantılarda oturum başkanı (moderatör) olarak görev alınması 10 kredi 

g Uluslararası bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak görev alınması 10 kredi 

h Ulusal bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak görev alınması 8 kredi 

ı 
İş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası konferans, kongre, sempozyum, 

çalıştay ve panel etkinliklerine katılım sağlanması 
5 kredi 

i 
İş sağlığı ve güvenliği alanında ulusal konferans, kongre, sempozyum, çalıştay 

ve panel etkinliklerine katılım sağlanması 
3 kredi 

*Etkinliklere katılımın katılım belgesi veya düzenleyen kurum ve/veya kuruluştan alınan bir yazı ile ispatlanması 

zorunludur. 
**Tez çalışmasında tek danışman olması durumda; danışman tam puan alır. İki danışmanla hazırlanan tezlerde ise 

toplam kredi danışmanlar arasında eşit olarak bölünür. 

 

 


