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T.C. 

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ 

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel ġartlar 

 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’n e ö retim 

üyelerinin  aha verimli  alı malarını ö en irerek  a arıyı arttırmak, e itim-ö retimin, 

ara tırma ve yayınların  ilimsel niteliklerinin yükseltilmesine paralel olarak aka emik 

faaliyetlerin ulusal ve uluslararası  ü ey e arttırılmasını,  u faaliyetlerin  ilimsel 

rekabet ortamın a yarı a ilecek niteliklere sahip olmasını ve toplumun ve insanlı ın 

hi metine yönelmesini sa lamak ve  u  er eve e yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere 

ek olarak, o jektif yükseltilme ve atanma kriterlerini  elirlemektir. Bu Yönerge, Kilis 

7 Aralık Üniversitesi’n e ö retim üyeli ine  a vuru a  ulunanların Doktor Ö retim 

Üyesi, Do ent ve Profesör ka rolarına atanma, yükseltilme ve süre u atmaların a 

aranan ko ullar ile puanlama a esas alınacak kriterleri kapsar.  

 

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksekö retim 

Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının  ör üncü  en i ve 12/06/2018 tarihli ve 

30449 sayılı Resmi Ga ete’ e yayınlanan Yüksekö retim Kurulu Ö retim Üyeli ine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeli i hükümlerine  ayanılarak ha ırlanmı tır. 

 

Genel Ģartlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge hükümlerine göre  oktor ö retim üyesi,  o ent ve 

profesör ka rolarına atana ilmek i in; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci ma  esin eki genel  artlara 

sahip olmak, 

 ) Yüksekö retim kurumlarının, 2547 sayılı Kanunun 23 üncü, 24 üncü ve 26 ncı 

ma  eleri uyarınca  elirlenerek Yüksekö retim Kurulu tarafın an onaylanmı  

ö retim üyeli ine yükseltilme ve atanmayla ilgili ek ko ullar varsa,  u ko ulları 

sa lamı  olmak, 

gerekir. 

c) Atanma  a vuruları ilan a  elirtilen  irimlere yapılır. 

 ) A ayın  a vuru  osyasın a yer alan eserler e yayınlanmı  olma veya  oi 

numarası almı  olma ko ulu aranır. Makale olarak sunulan eserin yayınlan ı ı 

 erginin in eks kapsamın a veya hakemli olup olma ı ı a ay tarafın an 

belgelenmelidir. 

d) Aynı  ilimsel  alı manın  ir en fa la yer e yayınlanması halin e  Kilis 7 

Aralık Üniversitesi Ö retim Üyeli ine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ ekin e 

verilmi  olan Aka emik Ka rolara Yükseltilme ve Atanma Esaslarına İli kin 

Puanlama Çi elgesin eki puanı en yüksek olan  alı ma esas alınır. 

(2) 2547 sayılı Kanunun ya ancı uyruklu ö retim elemanları ile ilgili hükümleri 

saklı ır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma 

 

Atanma Ģartı 

MADDE 4 – (1) Doktor ö retim üyesi ka rolarına  a vura ilmek i in  oktora 

veya tıpta,  i  hekimli in e, ec acılıkta ve veteriner hekimlikte u manlık ya  a 

sanatta yeterlik e itimini tamamlamı  olmak gerekli ir. 

MADDE 5 – (1) Doktora programına  il  artı aranmaksı ın ka ul e ilen  oktor 

ö retim üyesi a aylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafın an yapılan KPDS, 

ÜDS, YDS, eYDS sınavların  irin en en a  50 puan veya ilgili mev uat hükümleri 

gere ince  u sınavlara e  e er ol u u ka ul e ilen uluslararası sınavların  irin en 

e  e er puan almı  olmaları gerekmekte ir. 

 

Ġlan 

MADDE 6 – (1) Kilis 7 Aralık Üniversitesi  ünyesin e a ık  ulunan  oktor 

ö retim üyesi ka roları, Resmî Ga ete’ e ve üniversitenin internet ana sayfasın a 

rektörlük tarafın an ilan e ilerek  uyurulur. Bu ilan a a aylara on  e  gün en a  

olmamak ü ere  a vuru süresi tanınır ve son  a vuru tarihi  elirtilir. 

 

BaĢvuru ve atanma süreci 

MADDE 7 – (1) Doktor ö retim üyesi ka rolarına  a vuranlar,  a vuru 

 elgelerini ve eserlerini  ü enleyerek  ört kopya halin e  ir  ilek e ekin e ilgili 

 ekanlık veya mü ürlü e teslim e er. A ayın ö ge mi i ve puan alaca ı tüm 

 alı malarına ait  elgeler (kitap, makale, te li , sergi, müsa aka v )  a vuru 

 osyasın a yer alır. 

(2) Adaylar, bu Yönerge ekin e yer alan  Aka emik Ka rolara Yükseltilme ve 

Atanma Esaslarına İli kin Puanlama Çi elgesi’nin puanlama kolonuna, yine  u 

 i elge e  elirtilen puanlama esaslarına göre ken i  e erlen irmesini ya arak toplam 

puanını  elirleyip formu im alar ve  a vuru  osyasına ekler. 

(3) Doktor ö retim üyesi ka rosuna ilk  a vuru ve atamalar a; 

a) Fen ve Sa lık Bilimleri alanların a, uluslararası atıf en ekslerince (SCI, SCI- 

Expanded ve AHCI) taranan ve alanıyla ilgili  ir  ergi e  irinci isim olarak en a  

bir (1) veya aynı grup  ergiler e  irinci isim olmayan en a  2 (iki) makale 

yayınlamak veya  u Yönerge ekin e yer alan  Aka emik Ka rolara Yükseltilme ve 

Atanma Esaslarına İli kin Puanlama Çi elgesi’ne göre alanıyla ilgili en a  50 puanı 1, 

2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı ma  eler en almı  olmak, 

b) Sosyal Bilimler ve Be en E itimi ve Spor alanların a, alanıyla ilgili 

uluslararası hakemli  ergiler e  irinci isim olmak ü ere en a  1 ( ir) veya ulusal 

hakemli  ergiler e  irinci isim olmak ü ere en a  2 (iki) makale yayınlamak veya  u 

Yönerge ekin e yer alan  Aka emik Ka rolara Yükseltilme ve Atanma Esaslarına 

İli kin Puanlama Çi elgesi’ne göre alanıyla ilgili en a  50 puanı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 

numaralı ma  eler en almı  olmak, 

c) Sanat ve Tasarım Dalları i in mesleki yayın ve  il iriler en en a  30 puan ve 

sanat ve tasarım yapıtların an en a  40 puan almı  olmak veya  u Yönerge ekin e yer 

alan  Aka emik Ka rolara Yükseltilme ve Atanma Esaslarına İli kin Puanlama 

Çi elgesi’ne göre alanıyla ilgili en a  50 puanı 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 

21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 numaralı ma  eler en almı  olmak, 

gerekir. 

(4) DeğiĢik: (04/12/2018 tarihli ve 25/07 sayılı Senato Kararı) İlk ke  atanacak 
olan a ayın,  eneme  ersi  e erlen irme komisyonu önün e, ö retim elemanları ve 

ö rencilere a ık olarak  eneme  ersi vermesi gerekmekte ir. Deneme dersi 
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 e erlen irme komisyonu, Rektör tarafın an  elirlenir. A ay,  eneme  ersi i in 

ken i u manlık alanı ile ilgili  e  farklı konu  a lı ı önerir. İnceleme komisyonu 

tarafın an  u konular an  irisi se ilerek a aya  il irilir. Konu  elirlen ikten sonra 

aday  e erlen irme komisyonu tarafın an  elirlenen tarihte  eneme  ersini verir. 

De erlen irme komisyonu, a ayı,  u Yönerge ekinde yer alan  Ö retim Elemanı Ders 

Gö lem Formu’n aki ilkelere göre  e erlen irir. A ay, gö lem formuna göre yapılan 

 e erlen irme en en a  75 puan almak  orun a ır. Puan hesa ı yapılırken komisyon 

üyelerinin ver i i puanların aritmetik ortalaması hesaba alınır. 

 (5) Doktor ö retim üyesi ka rosuna ikinci ve  aha sonraki  a vuru ve 

atamalarda; 

a) Fen ve Sa lık alanların a  ir önceki atanma tarihin en sonra yayımlanmı  

olmak ko uluyla, a ayın  irinci isim olarak yer al ı ı  iri ulusal  i eri uluslararası 

hakemli dergiler e yayınlanmı  en a  iki (2) iki makale veya bir mesleki kitap veya 

bu Yönerge ekin e yer alan  Aka emik Ka rolara Yükseltilme ve Atanma Esaslarına 

İli kin Puanlama Çi elgesi’ne göre alanıyla ilgili en a  40 puanı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 

numaralı ma  eler en almı  olmak, 

b) Sosyal Bilimler ve Beden E itimi ve Spor alanların a  ir önceki atanma 

tarihin en sonra yayımlanmı  olmak ko uluyla, ulusal veya uluslararası hakemli 

 ergiler e  irinci isim olmak ü ere en a  1 ( ir) makale veya  u Yönerge ekinde yer 

alan  Aka emik Ka rolara Yükseltilme ve Atanma Esaslarına İli kin Puanlama 

Çi elgesi’ne göre alanıyla ilgili en a  40 puanı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı ma  eler en 

almı  olmak, 

c) Sanat ve Tasarım Dalların a  ir önceki atanma tarihin en sonra yayımlanmı  

olmak ko uluyla, mesleki yayın ve  il iriler en en a  30 puan ve sanat ve tasarım 

yapıtların an en a  40 puan almı  olmak veya  u Yönerge ekin e yer alan  Aka emik 

Ka rolara Yükseltilme ve Atanma Esaslarına İli kin Puanlama Çi elgesi’ne göre 

alanıyla ilgili en a  40 puanı 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33 ve 34 numaralı ma  eler en almı  olmak, 

gerekir. 

(6) Gerekli görülmesi halin e, görev süresi u atılacak  oktor ö retim üyelerinden 

de deneme dersi vermesi istenebilir. Bu durumda, bu Yönergenin 7(4) maddesinde 

belirtilen usul ve esaslar uygulanır. 

(7) Fakülteler e  ekan,  i er  irimler e mü ür; ilan e ilen ka rolar i in 

a ayların  urumlarını incelemek ü ere, en a   iri  a ka üniversite veya yüksek 

teknoloji enstitüsün en olmak ü ere a ayın  a vur u u  ilim alanı ile ilgili olan ü  

adet profesör veya  o ent ka rosun a  ulunan  o enti, ilana son  a vuru tarihin en 

iti aren on  e  gün i in e tespit e er. İlan e ilen kadronun bulun u u  irimin  ölüm 

 a kanının profesör veya  o ent ka rosun aki  o ent olması halin e,  u  ölüm 

 a kanının, tespit e ilecek ü  profesör veya  o ent ka rosun aki  o entten  iri olarak 

belirlenmesi zorunludur. 

(8) Dekan veya ilgili mü ür her a ay i in  u ö retim üyelerine, a aylarla ilgili 

 ilimsel yayın ve  alı malara ili kin  osyaları gön ererek  ir ay i erisin e ya ılı 

görü lerini  il irmelerini ister. Dosya inceleme sonu larının  ir ay i in e gelmemesi 

halin e aynı usulle tespit e ilen  a ka profesör veya  o ente  osyalar incelenmesi 

i in gön erilir. 

(9) DeğiĢik: (28/02/2019 tarihli ve 03/05 sayılı Senato Kararı) Dekan veya 

ilgili mü ür,  ilim jürisi üyelerinin ya ılı görü lerini al ıktan sonra en a  iki jürinin 

olumlu yön e görü   il ir i i a ayları  eneme  ersi  e erlen irme komisyonuna 

 il irir. Bilim jürisi üyelerin en en a  ikisinin olumsu  görü   il ir i i a aylar i in 

 eneme  ersi  e erlen irmesi yapılma . Bu  urum, ilgili  irim yönetim kurulu 

kararın a gerek eli olarak  elirtilir. Deneme  ersi  e erlen irme komisyonu 
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üyelerinin ya ılı görü lerinin alınmasın an sonra ilk yönetim kurulu toplantısın a 

aday veya a aylar hakkın a ayrı ayrı karar alınır. Bir a ık ka roya  ir en fa la a ayın 

 a vurması halin e yönetim kurulu gerek eli olarak tercihini  elirtir. Dekan veya 

ilgili mü ür kanaat ve önerilerini rektöre sunar. Rektör atamanın yapılıp 

yapılmayaca ına karar vererek gerekli i lemleri yürütür. 

(10) 2547 sayılı Yüksekö retim Kanununun 34 üncü ma  esi uyarınca 

sö le meli olarak  alı tırılacak ya ancı ülke vatan a ı ö retim elemanlarının  oktor 

ö retim üyeli ine atanma ile ilgili  artları sa lamaları kay ıyla sö le meli olarak 

 alı tırılmasın a  u Yönerge e  elirlenen ilan  artı  ı ın aki usul ve esaslar 

uygulanır.  

 

Atama 

MADDE 8 – (1) Doktor ö retim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görü ü 

alın ıktan sonra fakülteler e ilgili  ekanın,  i er  irimler e mü ürün önerisi ile 

rektör tarafın an en a   ir en  ok  ört yıl süre ile atanır. 

(2) Her atama süresinin sonun a  oktor ö retim üyesinin görevi ken ili in en 

sona erer. Görev süresi sona erenler ilgili yönetim kurulunun uygun görü ü ü erine 

rektör tarafın an yeni en atana ilir. 

(3) Doktor ö retim üyelerinin ne ka ar süre ile atan ı ı ken ilerine te li  e ilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Doçent Kadrolarına Atanma 

 

Atanma Ģartı 

MADDE 9 – (1)Do ent ka rolarına atana ilmek i in, 2547 sayılı Kanunun 24 

üncü ma  esi uyarınca  o entlik unvanını almı   ulunmak veya yurt  ı ın a alınan 

 o entlik unvanının, 2547 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gere ince 

Üniversitelerarası Kurul tarafın an Türkiye’ e ge erli sayılmı  olması gerekli ir. 

 

Ġlan ve baĢvuru 
MADDE 10 – (1) Kilis 7 Aralık Üniversitesi  ünyesin e a ık  ulunan  o ent 

ka roları, Resmî Ga ete’ e ve üniversitenin internet ana sayfasın a rektörlük 

tarafın an ilan e ilerek  uyurulur. Bu ilan a a aylara on  e  gün en a  olmamak 

ü ere  a vuru süresi tanınır ve son  a vuru tarihi  elirtilir. 

(2) Adaylar ö ge mi lerini,  ilimsel yayınlarını kongre ve konferans te li leri ile 

 unlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve  unlara ili kin  okümanı, e itim-

ö retim faaliyetlerini, yönetimlerin e  evam e en ve  iten lisansüstü  alı malarını, 

üniversiteye katkılarını kapsayan  ir  osyayla  irlikte  ir  ilek eyi rektörlü e  ört 

nüsha olarak teslim eder. 

 

Atama süreci 

MADDE 11 – (1) Rektör, ilan e ilen  o ent ka rosuna  a vuran a ayların 

 urumlarının incelenmesi i in en a   iri  a ka üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsün en olmak ü ere a ayın  a vur u u  ilim alanı ile ilgili olan ü  profesörü, 

ilana son  a vuru tarihin en iti aren on  e  gün i in e, sö lü sınavın yapılması 

halin e ise sö lü sınavların  iti  tarihin en iti aren on  e  gün i in e tespit e er. İlan 

e ilen ka ronun  ulun u u  irimin  ölüm  a kanının profesör olması halin e, tespit 

e ilecek ü  profesör en  irinin  ölüm  a kanı olması  orunlu ur. 

(2) Rektör, a ay veya a ayların ö ge mi lerini,  ilimsel  alı ma ve yayınlarını 

kapsayan  osyaları  u profesörlere gön ererek ki isel raporlarını  ir ay i in e 
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bildirmelerini ister. Bu profesörler a ay veya a aylar hakkın a ayrı ayrı tercih ve 

görü lerini rektöre  il irir. 

(3) Dosya inceleme sonu larının  ir ay i in e gelmemesi halin e aynı usulle 

tespit e ilen  a ka profesörlere  osyalar incelenmesi i in gön erilir. 

(4) Rektör  osya inceleme sonu larına  ayanarak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

yönetim kurulunun gerek eli görü ünü  e al ıktan sonra atama hakkın aki kararını 

verir. 

(5) 2547 sayılı Yüksekö retim Kanununun 34 üncü ma  esi uyarınca sö le meli 

 alı tırılacak ya ancı ülke vatan a ı ö retim elemanlarının  o ent ka rolarına atanma 

ile ilgili yukarı a yer alan  artları sa lamaları kay ıyla, sö le meli olarak 

 alı tırılmasın a  u Yönerge e  elirlenen ilan  artı  ı ın aki usul ve esaslar 

uygulanır. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Profesör Kadrolarına Atanma 

 

Atanma Ģartı 

MADDE 12 – (1) Profesör ka rolarına atana ilmek i in  o entlik unvanını 

al ıktan sonra en a   e  yıl a ık  ulunan profesörlük ka rosu ile ilgili  ilim alanında 

 alı mı  olmak ve  u süre i erisin e bu Yönerge ekin e yer alan  Aka emik 

Ka rolara Yükseltilme ve Atanma Esaslarına İli kin Puanlama Çi elgesi’ne göre 

alanıyla ilgili en a  40 puanı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı ma  eler en almak kay ıyla 

en a  100 puan almı  olmak gereklidir. 

(2) 2547 sayılı Kanunun 27 nci ma  esi gere ince  o entlik sınavını  a armı  

sayılarak ya ancı ülkeler e al ı ı unvanı Türkiye’ e ge erli ka ul e ilen a ayların 

 o entlikteki hi met süreleri  o entlik unvanını ya ancı ülke e al ıkları tarihten 

 a lar. 

 

Ġlan 

MADDE 13 – (1) Kilis 7 Aralık Üniversitesi  ünyesin e a ık  ulunan profesör 

ka roları, Resmî Ga ete’ e ve üniversitenin internet ana sayfasın a rektörlük 

tarafın an ilan e ilerek  uyurulur. Bu ilan a a aylara on  e  gün en a  olmamak 

ü ere  a vuru süresi tanınır ve son  a vurma tarihi  elirtilir. 

 

BaĢvuru 

MADDE 14 – (1) Profesör a ayları; ö ge mi lerini,  ilimsel yayınlarını kongre 

ve konferans te li leri ile  unlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve 

 unlara ili kin  okümanı, e itim-ö retim faaliyetlerini, yönetimlerin e  evam e en 

ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans  alı malarını, üniversiteye 

katkılarını kapsayan  ir  osyayla  irlikte  ir  ilek eyi rektörlü e altı nüsha olarak 

teslim e er. A aylar,  u  a vuruların a yayınların an  irini  a lıca ara tırma eseri 

olarak gösterir. 

 

Atama süreci 

MADDE 15 – (1) Profesörlük ka rosuna  a vuran a ayların  urumlarını ve 

 ilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit etmek i in Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

yönetim kurulunca, en a  ü ü  a ka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsün en 

olmak ü ere ilan e ilen ka ronun  ilim veya sanat alanı ile ilgili en a   e  profesör, 

ilana son  a vuru tarihin en iti aren  ir ay i in e se ilir. Bu profesörler  elgelerin 
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ken ilerine veril i i tarihi i leyen iki ay i in e her a ay i in ayrı ayrı olmak ü ere 

birer rapor ha ırlar ve ka roya atanmak ü ere müracaat e en  ir en fa la a ay varsa 

tercihlerini  il irir. Bu raporlar a a ayların  ilimsel veya sanatsal nitelikleri ve 

 alı maları  e erlen irilir, yöneticilik, yapıcılık ve geli tiricilik ö ellikleri ile  ilim ve 

sanat a amı yeti tirme konusun aki  a aları ayrıntılı olarak  elirtilir. 

(2) Dosya inceleme raporlarının iki ay i in e gelmemesi halin e aynı usulle tespit 

e ilen  a ka profesörlere  osyalar incelenmesi i in gön erilir. 

(3) Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun  osya inceleme 

raporlarını gö  önün e tutarak alaca ı karar ü erine, rektör tarafın an atama yapılır. 

(4) 2547 sayılı Yüksekö retim Kanununun 34 üncü ma  esi uyarınca sö le meli 

 alı tırılacak ya ancı ülke vatan a ı ö retim elemanlarının profesör ka rolarına 

atanma ile ilgili  artları sa lamaları kay ıyla, sö le meli olarak  alı tırılmalarında bu 

Yönerge e  elirlenen ilan  artı  ı ın aki usul ve esaslar uygulanır. 

 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 

Jürilerde yabancı uyruklu profesörler ile yurt dıĢındaki Türk profesörlerin 

görevlendirilmesi 

MADDE 16 – (1) Doktor ö retim üyesi,  o ent ve profesörlü e yükseltilme ile 

atanma esnasın a olu turulan jürilere yurt i in e yüksekö retim kurumların a görev 

yapmakta olan ya ancı uyruklu profesörler ile Yüksekö retim Kurulu tarafın an 

tanınan yurt  ı ın aki yüksekö retim kurumların a görev yapmakta olan Türkiye 

Cumhuriyeti vatan a ı ve ya ancı ülke vatan a ı profesörler görevlen irile ilir. 

 

Yürürlükten kaldırılan Yönerge 

MADDE 17 – (1) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunun 04/09/2018 tarihli 

toplantısın an önce yürürlükte  ulunan Ö retim Üyeli ine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi yürürlükten kal ırılmı tır. 

 

Yürürlük 

MADDE 18 – (1) Bu yönerge; Yüksekö retim Kurulun a ka ul e il i i tarihte 

yürürlü e girer. Bu yönergenin yürürlü e gir i i tarihten önce ilan e ilen ö retim 

üyesi ka rolarına atamalar ile Dr. Ö retim üyesi ka rolarına yeni en atamalar a eski 

yönerge hükümleri uygulanır.  

 

 

Yürütme 

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü 

yürütür.  
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AKADEMĠK KADROLARA YÜKSELTĠLME VE ATANMA ESASLARINA 

ĠLĠġKĠN PUANLAMA ÇĠZELGESĠ 

 
I. AKADEMĠK ÇALIġMALAR 

Tek isimli  alı malar a ya ar, puanın tamamını alır. İki isimli  alı malar a her iki ya ar puanın % 

80’ni alır. Ü  isimli  alı malar a  irinci ve/veya correspon ing ya ar %80’ini,  i erleri %60’ını alır.  

Daha fa la isimli  alı malar a  irinci ve/veya corresponding yazar puanın % 50’sini alır, kalan % 50 

puan  i er ya arlar tarafın an e it olarak payla ılır. 

 Puan Adet Toplam 

1. MAKALELER 

Uluslararası atıf en eksleri tarafın an taranan  ergiler e yayınlanan makale 40   

Uluslararası atıf en eksleri tarafın an taranmayan hakemli  ergiler e 

yayınlanan makale 
25   

Uluslararası atıf en eksleri tarafın an taranan  ergiler e yayınlanan vaka 

tak imi,  a rılı  erleme, teknik not, tartı ma ve ara tırma sonu larının ön 

 uyurusu, e itöre mektup v . türü yayın 

20   

Uluslararası atıf en eksleri tarafın an taranmayan hakemli  ergiler e 

yayınlanan vaka tak imi,  a rılı  erleme, teknik not, tartı ma ve ara tırma 

sonu larının ön  uyurusu, e itöre mektup v . türü yayın 

10   

Uluslararası hakemsi   ergiler e yayınlanan makale 10   

Ulusal hakemli  ergiler e yayınlanan makale 20   

Ulusal hakemli  ergiler e yayınlanan vaka tak imi,  a rılı  erleme, teknik 

not, tartı ma ve ara tırma sonu larının ön  uyurusu, e itöre mektup v . türü 

yayın 

7   

Ulusal hakemsiz dergilerde yayınlanan makale 5   

2. KĠTAPLAR 

(Bilim alanı ile doğrudan ilgili olmalıdır) 

Uluslararası yayınlanan mesleki kitap ya arlı ı veya e itörlü ü 50   

Ulusal yayınlanan mesleki kitap ya arlı ı veya e itörlü ü 40   

Uluslararası mesleki kitap  ölüm ya arlı ı 20   

Ulusal yayınlanan mesleki kitap  ölüm ya arlı ı (en  ok ü   ölüm 

ya arlı ı) 
10   

Yar ımcı  ers kita ı 15   

Ders notu 10   

Çeviri kitap (en a  50 sayfa an olu malı) 10   

Uluslararası ansiklope iler e ma  e ya arlı ı (en  ok ü  ma  e ya arlı ı) 10   

Ulusal ansiklope iler e ma  e ya arlı ı (en  ok ü  ma  e ya arlı ı) 10   

3. BĠLDĠRĠLER 

Makale  ü enin e tam metni yayınlanmı  uluslararası  il iri 15   

Ö et metni yayınlanmı  uluslararası  il iri 8   

Tam metni yayınlanmı  uluslararası poster bildiri 10   

Ö et metni yayınlanmı  uluslararası poster  il iri 5   

Makale  ü enin e tam metni yayınlanmı  ulusal  il iri 10   

Ö et metni yayınlanmı  ulusal  il iri 4   

Tam metni yayınlanmı  ulusal poster  il iri 4   

Ö et metni yayınlanmı  ulusal poster bildiri 4   

4. ATIFLAR 

(Yazarın kendisine yaptığı atıflar hariç) 

Uluslararası kaynak kitaplar a ve uluslararası atıf en ekslerince taranan 

 ergiler e yayınlanan makaleler eki her  ir atıf i in 
6   

Ulusal kaynak kitaplar ve  ergiler e yayınlanan makaleler ve doktora 

te lerin eki  her  ir atıf i in 
2   

5. ARAġTIRMA/UYGULAMA PROJESĠ YÖNETĠCĠLĠĞĠ 

(Yürütücü tam puan alır. Yardımcı araştırıcılar için puanlama, toplam puanın yardımcı araştırıcı 

sayısına bölünmesiyle hesaplanır.) 

Uluslararası  estekli projeler (NATO, AB, BM, Dünya Bankası v .) 30   

Kalkınma Bakanlı ı, TÜBİTAK projeleri 20   

Ulusal ö el kurulu lar ve vakıfların  este i ile yürütülen projeler 5   

Bakanlıkların  este i ile yürütülen projeler 8   
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Üniversite Ara tırma Fonu  este i ile yürütülen projeler 8   

6. KONFERANS, SEMĠNER, PANEL, AÇIK OTURUM 

(Tam metni ya da özeti bildiri kitabında yer almayan konuşmalar için geçerlidir.  

En fazla 5 faaliyet için puanlama yapılır.) 

Uluslararası  a rılı konu ma 8   

Ulusal  a rılı konu ma  4   

Uluslararası konu macı olarak katılım  6   

Ulusal konu macı olarak katılım  3   

Ulusal ra yo ve televi yon a mesleki konular a konu ma 2   

7. BĠLĠMSEL TOPLANTILAR 

Uluslararası bilimsel toplantı düzenleme 

Dü enleme kurulu  a kanlı ı 15   

Dü enleme kurulu üyeli i (n=üye sayısı) 15/n   

Bilimsel toplantı sekreterli i 8   

Ulusal bilimsel toplantı düzenleme 

Dü enleme kurulu  a kanlı ı 8   

Dü enleme kurulu üyeli i (n=üye sayısı) 8/n   

Bilimsel toplantı sekreterli i 5   

8. EDĠTÖRLÜK VE HAKEMLĠK 

(Her bir dergi için ayrı ayrı hesaplanır.) 

Uluslararası atıf en ekslerince taranan  ilimsel  ergiler e e itörlük  20   

Uluslararası atıf en ekslerince taranan  ilimsel  ergiler e e itör 

yar ımcılı ı veya e itörler komitesi üyeli i  
10   

Uluslararası  ilimsel toplantı kita ı e itörlü ü  15   

Uluslararası  ilimsel  ergiler e hakemlik, yayın kurulu üyeli i veya 

kitaplar a raportörlük 
7   

Ulusal  ilimsel  ergiler e hakemlik, yayın kurulu üyeli i veya kitaplar a 

raportörlük 
4   

Ulusal hakemli  ilimsel  ergiler e e itörlük 10   

Ulusal  ilimsel  ergiler e e itör yar ımcılı ı veya e itörler komitesi 

üyeli i  
5   

Ulusal  ilimsel toplantı kita ı e itörlü ü  8   

9. SERGĠLER 

Yurtiçi Sergiler 

Bireysel (ki isel) sergiler 20   

Ulusal bianeller, trianeller 10   

Grup Sergiler 10   

Devlet Resim ve Heykel Sergisi 10   

Üniversitelerin  ü enle i i sergiler 10   

Karma sergiler 5   

Kamu Kurulu larınca  ü enlenen sergiler 5   

Ö el kurulu larca  ü enlenen sergiler 5   

Yurtdışı Sergiler 

Bireysel (ki isel) sergiler 20   

Grup sergiler 10   

Karma sergiler 5   

Uluslararası Sergiler 

Uluslararası  ianeller, trianeller 25   

Uluslararası grup sergiler 15   

Uluslararası karma sergiler 5   

10. KOLEKSĠYON 

Koleksiyon hazırlığı ve sunumu 

Kuma  tasarımı (koleksiyonu) 20   

Giysi tasarımı (koleksiyonu) 20   

Aksesuar tasarımı (koleksiyonu) 20   

Koleksiyonda eserler 

Resmi koleksiyonlar 10   

Ö el koleksiyonlar 5   
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11. MÜZĠK TEKNOLOJĠSĠ – UYGULAMA 

Tonmaysterlik projesi ger ekle tirme  20   

Ses sistemi projesi ger ekle tirme  15   

Tonmaysterlik projesi katılımı  5   

12. MÜZĠK KOMPOZĠSYONLARI 

Sahne yapıtları (opera-bale-oratoryo v.b.)  25   

Senfonik yapıtlar (senfoni, kon erto v. .)  20   

O a mü i i, koro ve solo yapıt  15   

Dü enlemeler  10   

Elektronik mü ik yapıtları  15   

Oyun i in ö gün mü ik yapıtı  10   

13. UZUN METRAJLI FĠLM 

Yönetmen  20   

Görüntü yönetmeni/kurgu  20   

Senaryo ya arı  20   

14. KISA FĠLM VE BELGESELLER 

Yönetmen  10   

Görüntü yönetmeni  10   

15. TV FĠLMLERĠ / DĠZĠLER 

Yönetmen  15   

Görüntü yönetmeni  10   

Senaryo ya arı  10   

16. TV PROGRAMLARI 

Yönetmen  10   

Kameraman  5   

Metin ya arı  5   

17. REKLAM / TANITIM FĠLMLERĠ 

Yönetmen  5   

Kameraman  3   

Metin ya arı  3   

18. FESTĠVAL ÇALIġMALARI 

Uluslararası film festivali  ü enleme  20   

Uluslararası film festivaline film ile katılım  15   

Ulusal film festivaline film ile katılım  10   

Ulusal film festivali  ü enleme  5   

19. BELGE ÇÖZÜMLENMESĠ VE YAYINI 

Geleneksel Türk el sanatları ile Ba  akanlık ar ivi, Topkapı Sarayı, 

Vakıflar Genel Mü ürlü ü gi i kamu kurulu ların a muhafa a e ilen 

 elgelerin  ö ümlenmesi ve yayını  

15   

20. RESTORASYON 

Ta ınma  eski eser restorasyonu  15   

Ta ına ilir eski eser restorasyonu  10   

21. GÖSTERĠLER 

Uluslararası  ia gösterileri  10   

Uluslararası multivi yon gösterileri  10   

22. SANATSAL ÖDÜLLER 

Uluslararası ö üller  20   

Üniversite ö ülleri  15   

Ulusal resmi ö üller  10   

Ulusal ö el ö üller  5   

23. SANATSAL YARIġMALARDA JÜRĠ ÜYELĠĞĠ 

Uluslararası yarı malar a  20   

Ulusal yarı malar a  10   

24. TĠYATRO ÇALIġMALARI 

Tam uzunlukta bir oyun sergileme  20   

Kısa oyun sahnelemek  5   

Oyun, film ve  ia gösterileri i in mü ik se imi  3   

25. OYUN YAZARLIĞI 

Uzun oyun yazmak (Sahne, Radyo, TV ve senaryo)  20   
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Kısa oyun ya mak (Sahne, Ra yo, TV ve senaryo)  10   

Dizi, drama yazmak (Radyo, TV) 5   

26. SAHNE TASARIMI 

Oyun, film, televi yon programı pro üksiyonun a  ekor tasarımı 20   

Oyun, film, televi yon programı pro üksiyonun a  ekor tasarımı gru un a 

görev 
10   

27. KOSTÜM TASARIMI 

Oyun, film, televi yon programı pro üksiyonun a kostüm tasarımı  20   

Oyun, film, televi yon programı pro üksiyonun a kostüm tasarımı 

gru un a görev  
10   

28. MĠMARLIK ANABĠLĠM DALLARINDA PROJE YARIġMALARI 

Uluslararası yarı malar a  irincilik ö ülü  25   

Uluslararası yarı malar a  i er ö üller  15   

Ulusal yarı malar a  irincilik ö ülü  20   

Ulusal yarı malar a  i er ö üller 

(Bir en fa la isim olması halin e, puanlar e it olarak  ölünür)  
10   

29. MĠMARLIK ANABĠLĠM DALLARINDA JÜRĠ VE KURUL ÜYELĠKLERĠ 

Uluslararası ve ulusal yarı malar a jüri üyelikleri  10   

Kültür Bakanlı ı Kültür ve Ta iat Varlıklarını Koruma Kurulların a en a  

iki yıllık üyelik  
5   

30. YURTĠÇĠ SANATSAL ETKĠNLĠKLER 

Bireysel dinletiler  20   

Karma dinletiler  15   

E lik i olarak tanıtımlar  15   

Orkestra, Opera, Bale’  e solist olarak yer alma  20   

O a mü i i  inletileri  15   

Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale’  e (cor  e  allet) yer almak  5   

Radyo TV etkinlikleri  10   

Au io yayınları (kaset, CD)  20   

31. YURTDIġI SANATSAL ETKĠNLĠKLER 

Yurti i sanatsal etkinlikler  ölümün eki faaliyetler yurt ı ın a yapıl ı ı 

takdirde ilave edilecek ek puan  
5   

32. YURTĠÇĠNDE YÖNETTĠĞĠ SANATSAL FAALĠYETLER 

Bireysel  inleti ha ırlı ı ve sunumu  15   

Karma  inleti ha ırlı ı ve sunumu  10   

E lik i olarak  inleti ha ırlı ı ve sunumu  5   

Orkestra, Opera, Bale etkinliklerini ha ırlama  3   

O a mü i i etkinliklerini ha ırlama  10   

Ra yo ve TV yayınların etkinliklerini ha ırlama  5   

Au io yayınlarını ha ırlama  15   

33. YURTDIġINDA YÖNETTĠĞĠ SANATSAL FAALĠYETLER 

Yurti i sanatsal etkinlikler  ölümün eki faaliyetler yurt ı ın a yapıl ı ı 

takdirde ilave edilecek ek puan 
5   

Ulusal  ilimsel  ergiler e hakemlik, yayın kurulu üyeli i veya kitaplarda 

raportörlük 
3   

34. ÖDÜLLER, PATENTLER 

(Parasal teşvik ödülleri hariç) 

(Ortak ödül veya patentlerde puan ortak sayısına bölünür) 

Uluslararası  ilim ö ülü 40   

Ulusal  ilim ö ülü (TÜBİTAK, TÜBA , TDK v .) ya  a ilanlı ve jüri 

tarafın an  e erlen irilen ö üller 
25   

Ya ancı ülkeler en alınan patent 20   

Ulusal patent ya  a  e it tescili 10   

35. Erasmus Programına Katılan, Proje Yapan ve Öğrenci 

DanıĢmanlığının Yürütülmesi 
4   

36.EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ 

Eğitim-Öğretimde Verdiği Dersler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 

Son iki yıl a fiilen yapılan önlisans, lisans ve lisansüstü  önemlik her  ir 

 ers i in (ortak  ersler e puan  ölü ülür) 
2   
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II. YÖNETĠMĠNDE YÜRÜTÜLEN ve TAMAMLANMIġ OLAN TEZLER 

(varsa 2. danışman için puanın yarısı) 

Yüksek Lisans te i  6   

Doktora tezi  12   

III. JÜRĠ ÜYELĠKLERĠ 

Doktora yeterlik jürisi üyeli i  2   

Doktora te  i leme komitesi üyeli i  3   

Doktora te  jürisi üyeli i 3   

Yüksek lisans te i jürisi üyeli i 2   

Yar ımcı Do entlik atanma jürisi üyeli i 3   

Uluslararası  ilimsel yarı ma jürisi üyeli i 10   

IV. SAĞLIK EĞĠTĠMĠ HĠZMETLERĠ 

E itim komisyonu  a kan ve yar ımcılı ı  5   

Me uniyet sonrası e itim komisyonu üyeli i 4   

Dönem koor inatörlü ü ve yar ımcılı ı 3   

Ders kurulu  a kanlı ı ve yar ımcılı ı 2   

Etik kurul  a kan ve üyelikleri 5   

Onkoloji konseyi  a kan ve üyelikleri 3   

Anti iyotik kurulu  a kan ve üyelikleri 3   

Hastane yürütme kurulu üyelikleri 3   

GENEL TOPLAM  
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ÖĞRETĠM ELEMANI DERS GÖZLEM FORMU 

Dersi ĠĢleyenin Adı-Soyadı:  Saat:  

Dersin Konusu:  Yer:  

DEĞERLENDĠRĠLECEK DAVRANIġLAR 

Dersin GiriĢ Bölümü 
Çok 

Ġyi 
Ġyi Orta Zayıf 

Çok 

Zayıf 

1 
Derste i lenecek konulara katılanların  ikkatini  ekme, 

ö renmeye istekli hale getirme 
(4) (3) (2) (1) (0) 

2 
Dersin he ef- avranı larını veya ana/yar ımcı 

noktalarını  il irme 
(4) (3) (2) (1) (0) 

3 
Katılanlara,  ersin he ef- avranı larını ka anmalan i in 

neler yapmaları gerekti ini  elirtme 
(4) (3) (2) (1) (0) 

Dersin GeliĢtirme Bölümü      

4 Konuyu pratik ve anla ıla ilir örneklerle a ıklama (4) (3) (2) (1) (0) 

5 
Konu ile ilgili soruları, soru sorma tekni ine uygun 

sorma 
(4) (3) (2) (1) (0) 

6 
Katılanları, konu ile ilgili  ü üncelerini a ıklamaya ve 

soru sormaya ö en irme 
(4) (3) (2) (1) (0) 

7 
Do ru ceva ı  ul urmak i en yerin e ve  ü enli ipucu 

verme 
(4) (3) (2) (1) (0) 

8 
Katılanların a ıklama ve yanıtlarının  o ru-yanlı  ve 

eksik yönlerini  elirtme 
(4) (3) (2) (1) (0) 

9 Hatalı yanıtları  amanın a ve gere i gi i  ü eltme (4) (3) (2) (1) (0) 

10 
Do ru yanıtlar an sonra, istenilen  avranı ların 

yerle mesi i in uygun teknikleri (peki tirme) kullanma 
(4) (3) (2) (1) (0) 

11 Derse katılımı sa lama, ortamı aktif hale getirme (4) (3) (2) (1) (0) 

12 
Derste gerekli olan görsel-i itsel ara ları (ya ı tahtası, 

projeksiyon ciha ı, harita v .)  ü enli kullanma 
(4) (3) (2) (1) (0) 

13 
Dersin i leni i sırasın a en uygun ö retim yöntemlerini 

se me ve uygulama 
(4) (3) (2) (1) (0) 

14 

Ara ö et ve ara ge i lere;  ersin giri , geli tirme ve 

sonu   ölümün eki etkinlikler  amanı  ikkate alarak yer 

verme 

(4) (3) (2) (1) (0) 

15 
Derste i le i i konu hakkın a yeterli  ilgi ve  ecerilere 

sahip olma 
(4) (3) (2) (1) (0) 

Dersin Sonuç Bölümü      

16 Dersi sonuca  a lama ve ö etleme (4) (3) (2) (1) (0) 

17 
Derste ka an ırılması kararla tırılan he ef- avranı lara 

katılanların ula ma  erecesini  e erlen ireme 
(4) (3) (2) (1) (0) 

18 
Gelecek  erste i lenecek konuları ve yararlanılacak 

kaynakları  il irme 
(4) (3) (2) (1) (0) 

Dersi Verenin Genel DavranıĢ Biçimi      

19 Be en  ilini etkili  i im e kullanma (4) (3) (2) (1) (0) 

20 
Türk eyi  ü gün akıcı ve kuralına uygun  ekil e 

konu ma 
(4) (3) (2) (1) (0) 

21 
Jest, mimik ve vücut hareketlerini yerin e ve gere i gibi 

yapma 
(4) (3) (2) (1) (0) 

22 Katılanlarla etkili gö  ileti imi kurma (4) (3) (2) (1) (0) 

23 
Yalnı ca  ilgi aktaran,  ulan, yapan  e il;  aha  ok 

 ul uran, yaptıran ve  ö  üren  urum a olma 
(4) (3) (2) (1) (0) 

24 Ö rettiklerinin  a ka alanlara transferini sa lama (4) (3) (2) (1) (0) 

25 Kılık-kıyafet  akımın an temi  ve  ü enli giyinme (4) (3) (2) (1) (0) 

TOPLAM PUAN      

GÖZLEM YAPAN KOMĠSYON ÜYESĠNĠN 

Unvanı:  

Adı Soyadı: 

Ġmzası: 


