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,SğŞŞ§de1 l.'i,l<İtlS 7 Aiaiıi: ı-j;ıivgrsi'ıe:i!lığe çaiışi,niş ve,ı,a r;alı5rnıkia oian bilirn ve §önEı iı]saniaiııtiri liii.

destekiemet yeııınŞa !c;;1 peı-sıneiın, oğrEnciierin"]ve.i]niv*ı:sitğ' İle'iığili oian ki§i. vş,'kilruluş|;nn
adütiendiri{meleri aı,ııaçiarııııktadır.

F,teçidg 2 : Ödüi ,;ı:rileç*;r_ u]=niür :şağıC;ki gibidir;

" Biliıı -5;nar Öd;iil*ri
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aı Güzel Sşıati;şı.

" l!izinet Ödüiitı-i
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ö *qaİji:i< Bi!iışiieı,i.
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:

+ 5ağllk Biiii,rİöri
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e Güzel 1]ari*|!*ı,
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]
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" lİğ:-şnci *düiitıi

o l(u,-uiı]sa: Vaiar:riaşlılr *Julltri
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§anırmfrar

Fiadde 3 - Bu YörıergeCe geçen;
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1. Ünjversite: Kiiis i P.ra!ık Üniveisitesin i,2. Rekiör: Kit.İS 7 .ARALli( L'|,JİVERSİTIsİ Rettc,runu,
3. *Senato: KILİS 7 Ap_A_i( ıııiiı.rrnsiİİsr s*"İt*İrİı:,, .4, çentl.Sekretçıllki KiLİ.ç ? AP,ALI[(,Ü$iv,easİşr§iclneıseı<reter]jğjni, 

,§, Üniveısita ,9o*' , 1!.|uiiı .çucQı, a*L,#,..]y-ç,,,a,*ilş,nlı başke.tliığiı,jda,, Sağlik/Fen ve,

oiuşan kuru|u,
6, Öğrenci: xiı-İs 7 ARAL]K Üııİvrnsİresİ farcuİle. enstiiü, yüksekokul Ve meslekYüksekokuliarınC.a öğrerıim ço,-en J"İı=""., ;;;n*';;";İrunsüstü eğitım gören oo*#,-r,, ,#İieder.

§aşvurı.ı Terihleri

, ğĞadde 4! K']ru'-ı'saı,.ı'e1l1cg;]1i< öı]ğitçri için Fakulte dekanlarl, enstilr; yuçsefto§ulveargşt!.rrne ryiğı.kezimü,dtrieıl ve rtktöriüii a;iım!6ı]i ;ç;n-su,rei ;nr*,"; ;*- ;;;dj;E,lur, it* daire,lıaşkanLaı.ı ödu] adaylailnl,heı. ,yii İıtişan,a,yli]l!:} sü!] 
1s ıunıi çşİı§ma]saot' -hitimine ı<uaar. İıqiiı'ı;*ti;ııiĞ-6iijji*iieri E*rekniğkİedİı.,Eksik dosyeiar değertendirııeye r:iınp-ıaz"'nÜer eaıı alan!ai-ı::ıe İıgİİİ';r-;;ş;;;; İu-n1-,l a* Nısan ayınıı1son işğünüdüı",

E{crrıisyanüar

F"İadde 5; İdLİS 7 .eRsıığ Ül-!İvEr.SİTE§İ Senatosunun öneıisi v* Rçk!örun 0ı-ıayı ile seçlign beşeı: k!şiiik:kami§YüQiiijl'oiıı$turuiu1 İ: kgTjuy.yrııar;.;sjğıık eııi;ieıitJuı]*i ı--ş-*J*;j;.ii; İ;isyonuıı,..:,şç11 yg .l'İühendiğJik şiiır:ı!eri Öıj*lieı:i Değğrisnair*d_ xoııısyon,-,",-;sosllqı,, şiljmıer ödulleı:i, Değeılendlrme, KĞmİs5/şnü", 'ı(jüZ€J §alatiaı'Ö,sı;ıle!ı ueçe*eıl.qimıe rİm;sicıJ-"*tır, Kürıisyonlar yaEıiaı başvurul.ıı lleilgili değerlenciirn;eleriıi r,apdraıl t_lÖX'a lİelir. Oj,;lulu,ll, k- 
";qruplar. ÜÖK terafından !nceienerek ençec i-{aziian .aYi Sün iş günıiçe kadşr Rektöri(jk cenel iekieierlişınei,gö*oe.ııi.'t'jn;iç,.i;.:ı;.iiitarğlırtdaı Çüİ'lrü}ii tariiıie yapı[acak ilk Senatu |aplantısl gündemine a!3narak, kararö bQğianır.

"Öğıefıı:i i]daii]*l j D*ğerterıdirnie-. (omisyclıu, akad*mil.t birinıieı. ve R,ektöilük idari birimieı-iıinYçnr:ticileı!:velvei;a Y6ı'dln-'cılannden oiuşa1 5 kişiden oııişu;-- Kornisyön karğrtn] uox,u"tiİcirj;."#;İ;;süreç yukarıdd ıanımlanıiığı şekilCe devam ecjer.

:Kurumşaj Vatş*daş|15 ÖdüJlaiı lJeğerlencıırme Kom!5yoftu" ise,9kg.deırıik ve 1dari bilinı|eı" içiı_ı ayi.ııŞekjleie Çalişt!::]AkadeInjk biıinılertlaE-irim'yetlii|iş! tararınein; İeİ.;;;# ;;" İıtŞr'tjrarııaaı,,birirndegörev YaPan kiŞiİerden l, kişiiik bir komisycın o|uşturuiur. <o*irvonlJ;y;; ;;;;;*.ı"i ors;ıt;;;;;;değeı-iendiı-iı ve Edqy' siıy;sınl bire incıieeı< çir;nı iğ*etını ti.uıuı, §unQr. Birim yöçetjnı liurulu verdiğikararl üniversite Geng|, *ekreterliğine ı!etİı,ek' *ÖR Şğğ,ş.!.e İırııı.iıeslni. yapr.. ÜöK, verdiği kararısenaio,/a gönderir.

Kornıs/oıı üyeierinin ço.ev süresi iki yıicıı,, Görev süresi cc!an üye, yeni,Jen seçilebiiir.

Bn'ğiıa.ı ve §anat #diiİ§erı

h5adde 6: "Biiim - 5anai OüJuiieri" ıiiirnsel arastiı-ııraiaı-ıyia biiirie t,rense} düzeycie önemli katkıla;_cjabulçı"ımuş biiim insğnlarina ve çrlzei 5acratlu,: atunln*a'ııiusi*iaı-asl e§er ve,/vey4. etkinJikleı. iİ* isir.ıYaPnr|Ş veYe §anaLa ÖVien5€} düzeYde kaik;da buiuıa-ıuş sanatiıla;-a veriliı", nii;nı tı-iJıııü veya sanai öcülüadayin ğllime veya sanatğ beiıi bir *iandaki katı.iian nec"eniyie veıilehiıeceği gibi, eser{erinin tümü için deveriIebiiir.

K*misyonJerıı aday'iari deĞerlendİril-k-,n e]ikkaİe aİac*ğl Jiı.iieı- ta5İcsu Ve aday öner! fo;-mu Ek 1 ve 2, JegöSteriİı"nişti ?uo), u|ıLı.ı iuı ı

:..i
ldizrrıet *di.tl:er;

'F€adde 7ı Biiiıı ilsan| ,ı:].,ö şlaıetçi yetişiiı.eı"ı. meıısubi; *|dı_:ğu bilim daiın;n ülkerı:izde veyaüiiveı'sitemizrle'ş.ısr:-:irrıa§ı c* ki;İı:,1tse;laşrııesİ !çiı: çai;şrıaiai. !jğpğı1, *;iiı-ııse| i.;ı;ıum ve kuı-iılı;ç!aı: kuı"anıı*,'Ya ku.rulŞ:*ılııda fin*ıntj öiçi!d* kai.kııja-L.ııluı":a-n, ğçı;şı;ıııı*, v-ş*İ*rİİt"ı.rJİr:İ ,"i-Lrş, l*i;"'r_oiJiğikini,iüie|:e iıj*ı..;n-ıi:!ı biiiııseİ, lekı..ılı,jik ve sanal ala;lı*,ja çtiişin:ine üstin hizmetlersı;nanlara verii!ı.riı:ıı;!sy*niŞŞ-iİ ;riayiıı; i*ğeıf*ıı-diriı-ueı''iiiıtat* eiac*ğı i:rii*ı İebi*g* :ı* e day öıtıi igrşç İii 2 vş 3, ıje/-;+Sieri:rnişr;,". 
J,/ü ri- ü!q/ uiır,ii i!{ıj



T'eşvik üddjileş-i

§ı8adde., *!., ilT€ş.vii< Öcliiieri", üraştirrı]alaı,i ve çai;şnıaia;-ı'ifq, biiime veya. sanata gelecekte evı-ensel
dü3Şde, katkıla, bulı-ınai;itgçek,potailşiyele sahip oIan, ödü|ün verileceği yılın ilk günü 40 yaşini
dofdurmamlşgençbilinrinsanlarlvesanatçiiaraveiiİiı.,.

Ağ"aştırET}a 6rubu Başanı **ulilerl

§,ğşddş ğ;,Tüıliiye şdaesii, Ar_a.şttt-;*ğ Grupla!:lna 6yi_tca i'Açatştırmş.Grçbu Başarı.Odü|ü:' şdı altında biı:
ödül veı:ilir, Araşİ!ı.ma Grubu'nuft adı ğrJülürı-ön,yü3ünd*; tii1l,ğrlıp;üyalerinin]adlari ise ödülÜn arka
yüzüncie yer alır. Ödü!, biı,imde muhafaza ecliirııek üzsre Grup Başkanına verilir. Grup üyelerinin hepsinin
adtna ise ayri ayi-i beige düzenlenir.

K_$ğtim§§[ Vata*d*şitk'*daitğerl .

ıç§şdde 3"O; Hei yıl Kiiis 7 Aralık Üniversitesinin Akademik ve tdari Biriınlerinden "2 tdari Personele, 2

Akadernak Ferscnşleıl.,iiçiii.hirırnlerifı seçimi. ÜÖK öneıi§i ve §enato kararıy[a Kurumsal Vatandaşlık

, ÖeİUlleri vefiliı-, ile ktöriüĞün önernıeı;i dururrıuncla iiave çiai:ak 1" Akadçrnik Peı:sqı_ıq!e,ı 1 İda1! fersonele
Kurumsai Vatandaşlık Ödüiiı (özel) verilebiİir,

İciaıi ve akademlk peistji"töiin örjüliendirııeye ada1, gösıei-ilebii:-nesi !çin; Üniversitede en az üç yıl
ke§intİğİz alşıak göi.ev yapmış olrnası, geçmiş görevlerinde disiplin ağza§ı ğlmamış o|mas!.'son üçyıla alt
sicilierjnin olurıiu ve siiii noi ortalarnaslrıın 90-100 {pek!y!] aİaslnda hulunması Eerekiı,l, Olağ;inüstü
iıaIlerde gğsterdikieri üs!ün başarİ ve hizmetieı:i içİn ödiıliendiriteqet< ,olarıiarda yukarıdaki koşuilar
a!^öJİnlaz. ,.i . ] ,,

Akademik

KİLİŞ 7 ARALIK ÜıuİvtasıırSi.e-ıısiitü, faküiteieri, yüksekçkt-ı[ları ve rnesiek lıükşekckullarlndan, "1
,4kadeniii< Ffr5*nel'ın llgiİi bi!"irr,; k**-ıislıonunun önğrisi ıre birİrşin kuruİ kğrarıyla, "Akademik Pers.one!
Kuı-uıı-ısal VatanCaşltk" ödüiüne adev gösteı-ileb;iir. 5 (beş) kişilik konıisyon birimlerinde çalışan akademik
peı"soneli Ejl( 'üJ€i ..reri]en l{rite:,iere göie_ d*ğe_:,lenijirip en_yük.sek Buağl! Eia!"j adayi ilgiii birimin yönetirn
kuı"uiÜİı,Ja kğrer a|lndık|eri sşııra, Eektöı-iüğe Eönderİı, ÜüK, ge]relüii değeı.!ğndirrnçyi yap!ıkt-aın..soııra
türrİ . biriilierilı ijnçrdiği atjaylal" arasınijan 2 gkedai-Ğik pei:Şğıeie 'Akademik Per§ççe!' Kuıuffisqt
Vatandaşlık *C,;|u1' veı:!imesı "Ünivei"sile Seılatosiı'na önefir""AköderniK Pşrşgnq! Kqruıısal Vatandaş|jia!
ödüiüne Rekiör/P.ğktöı- , Yai-dtq,ci§ı/Dekan/D_ekan Yardirncisı,lüt1;*ürrnn,_ıdüı" Yardımctsı/BÖlür-n Başka;,ıı
yöneticiiik görevieri süresinıe aday gösteı-ilemezler.

İdar! Peı-sone} Kuruı-nsal Veiandas|ık Ödevieri

KİLrS 7 ARA!.IK ÜtlİvEasjrrSİ enstjtii, iğküiieieli, yüksekokulla|ı ve n.ıesiek yüksekekuilaırnrjan ve
Rektörtükten |]J, İdari Persci-ıeJ" iiqiii birim kcmi§yonun öneri-ci vğ biriryı kuruiu kaı:arıyla "İdar1 Persone|
Kurumsal Vatandaşıık" Öcıiıüne aday gösLeı"ijşbiİir, 5 (beş} kişilik komisyon birimlerinde'çq]tşan.idari
peışgneli Ek 51dş- veriien "Lli:iİeı-!e;-e göre değeı^|endirip en yükşek, puanı aiah ada,yı, birimin yöneiinı
kuruiu ]kğrQriyla _UÖ«'a şnırir. ÜÖK, nihai 'Ceğ*rlendiı,nı*yi yaptıktan sofira tüm birİmlerin ö_nerdiği
adaylar arasındaıı 2 idaı,i personeie "İciari Personel Kurumsal Vatandaş!ık ÖCulu" verilmesini Üniversite
senatosuna önerır.

Madde !.i.: Ki!is 7 hri.iı?;Ürıiııersites!nde çalışmakta olan herkes ödüle a,Jay clabiiir veya gösteriiebiiir,
orl-e k araştırma g;-upiaı,ıi *3 çüre,ı alaı ve KjLİS 7 ARAi-lK ÜılİvŞnsİrrSİ pe rsoneli olmeyan kişil*ı, aday
eianıaz, çafışmalaı.ı ödili aisa da bu kişlier ŞCı|een faydalanan,ıaz. Ğlul cieğeriend|rme karnlsyon üi,eleı-i
ve bünların yeı aid;ğı riek areş!:,nıa ğrur]Jş;,ıü:n rnÜriacaatı duru;-ııunCa iigii! komisyon üyesi oylamaya
kat;!amaz.

ğkadefffi ğk ğsiağ?3€t Yeİğ *diğ!!eri'

hğadds ğğ; Kili§ ? kr*!i'",-:. ı;*niııersiiesi'ı* 15, 2ü,25j 3ü, 35 ye 40 iıil hiznıet vermiş başarıiı öğreiim
elernanlarıFa öcutieı ve.]!ir. ÖrJui hakediş süi,eieri Ptrscıe! Daiıesi Başkanlığıiıca: h=r }:ı! 31 Aıalık
liibaı-iyie he=apiana;,ak, ;ynı _v:iin l,a7irafi a,y-| scrtunda Uıiveı,site Genei Sekı"eteı-iiğine ieşii,? eıiiiii,. §ı
öCüiier 15 ve 2ü y;t içiı "Aııadçmik *izmet 9ertifıkas{',25 yıi içiı 'ı25 Yıt Akailerfiik Hiziıet P|aket!", .3ü

yıl için "3ü }_'ıl A,kademik :jizı.nsi Pİaketi{ ı;e Llniversiien-]!z.;il a|iiıdaı,ı yapıimi§ "3O. Yıl Rozet!'', 35 ,ve 43
ytl için Üniveisi.ş Yüneij;:ı Kuı,ıiunca u,i?üri ç*rüien ojütler ']5 Yıl AkaCenıik rJizmet ÖCtiiu" ve "4ü Yıi
A.|:a,Jeıııik Hi:fi-ısl Öcui,:' ::erak,;tı,i|:;.







c!şüı_ ışnı nişp* E öt-çüşış ıti
'. "' .:

s*add*İğlB!1m§eıatvaTeşvikÖdulleg-inceadşyla.rıı:j

a.) Biliınsel yavın.|ai,ın cltğei"!sııiirr,ıeye aiınrnası için Madde 1i (a) ve (b) (c) bendincleki makalelerin
KiLIS7ARALTK!tqjVER5İTşSİşdi.ğsli*imaslşğll:!.Y.gldir

b) 2lilü yıiı,çdüfünĞ Paşııuruiarda;Ki|i§ 7 Araiık Ünive;,sitesinin .iiurulu§undan ül ocak 201ü tarihinğ
kqdar,yaylfı:ianail, n,iakei*Jei.değİı.lQndiİmeye alınacaktır. Daha şınrakiİ.ı|ıarCa lse Liir önceki yıi lçlnae,y,ayinılannılş' makşleia_l değerle_ndirrİ§y_e altnacaktıt.,, l

c), D.eğerlÇxdli'me_yE giı"eee|Ç e.ıeiterin puahiandirıirnası aşağıdaki tabloya göre olacaktır.

d) Örtak çği'ş§löipı'da iiı.ışlılar, iigiii puan aşağldş tabiocla r;erlien kaisayilarla çaı,pılai,ak hesaplanır.

;6.. 7. ır* E, igiışı_ İ.' !"
i"9.:*;;li, jşr,+---<-i.=_..*;-*r***;--,]a

§ı_;, §* dafua soaırakij 
1,ısiçşü*+ğr i 1

e} Eserfeı.e yaplian +tii!ar için p,Jafilar aşağıdaki şekliCe h§saplanır.

.ESERLER .pı_j"qr.l
iı 15CI, SSCI . ,A.IJCI raralındari iai"şnan dergilerde yayımlannıış ve aCayin vazar olİİati_

'.} iSCI, SSCl , A.ıiCi dışııdai<i iııdeks]er tarjfindan taraİan dergifei-ae yayirnlanİn veİ. _ .

:1 ,.,q{ei,ıı yffg1 _o_!1ı,ç,< v_e7i,lç,Çıği yaııIf tdiıaCsıır :,t11veo_1İ"_lİi-slİİlı"e"j11:'_,:*' :

;: jn9keınii dergiier,de yayln,ıiaç-alı' ve adayı4, y_a'ar:c{arak l,gı;,alı;ıajlğ'.'r;r''rrİ;;, ' " 
,

.; +d;y;;;;r;; ciiia[,r€; ai.,-,icıği tiTap ,eya clğe.-ıiy,ila.d;.;;;iin atif /ariiiŞil' 
- - "*- 

,
: 
' her eseri için ı

rJ Ulusal ve]vçya ı,ıiuslşızrnşi öiçektğ s€nir3üz?lıı*]-.J lestiııai, kurs {,,vıı-ksl,ıcp), bienal, irienal gibi
S3ılat/.iö5aİİi".,!*tİ<ınııkieı.lie;:seı]eriyi*:<aiiı;ııii<'

gİ AŞ*' etkiniiğiı'ı {ie_;tiııi, 3çıgı; Pr*je u_li3iıi3fiıa, göıtti,i ,Jiniei;, +.J3itiiıı* vbi biı-d*ı-,: faz|a uy|gıtarı*-a3,
haiinıie bii' k*'z P*tni3r*ıra la?,:ır, i|kiı:!iğiı,ı pı;anlama,.ga t*bii +i+biiiıı-=ıi içiiı r*|ge|enıi!riiınes; şaıtiıı-.
A']ı]"ıfa değerj*ıdirrıe Lı;ı-::jç:,.ş;iiıı.:* eilçiılik_ie i{şiii d*kii;-ıanİa;:n {k=ı=İ Cü vb.İsunulı-ı-;a§ı z*ı-ı_.:r*!udui.

-_1' \--Y:J /_ _i.!*Y-. İ!:-j ,:; ,l-iı:ınaniiies Citaticn Incjı.x (ii1-1Ci)" de taranan. hakeı-nli ve'süreİli'dergilerceİ i

,' ]yayımlannıış eaitöre iıektup, İ=.t,şrnu, ,lİ"ul. oİrv İ"r*,İ* "u özei türünden yuy,nluİi120 ii' iIuylntunnıış.,çSiiöıe ınşktup, tğrti§rfia, ı:rııeEt,tılşy stiı]Juinu v]* özet tülüıden yi.yıritarj+'Y 
İj lriiçınrlaki malr;ı]elpr İ i

r _. .,... _+:;ğ;: +;:j ;,.;-;,;::;-;_ *.* ..l.*--'"-...* . .^..",".,.i; j"ğclenie ciijiicn ]n;* (ğöI)' ;iociJj s.i*niei-*iutori-ü;ailTğğcil;*lffi***|*-"* - 
li .ll-.l'iiİlliç]ifidlr. {:itştiin İ*ıcv /A.tJiT\|ı ilıc,n;nl].i iajol,-il;ira.*iıı;:ıa,iıl.*.iiii|;.,il .:;:".;İ,ı:j: . , i i

, jcjısındaki mai<a]elei,.
: :,^ " -{*1a*j. a! ^i._ *1;.:tı* t;v:Ç1-..;iı,ıı+ııiıtli,:;;;*+ı:iq,";.-t .q,1t]ğtd9*!<i*6;t6ı.*nnş*iai i'§ii*na.a a,i*ii;n"işü# ?ğöş.";ööş. #ı*nie!-c.t#.,Ji]in;;r?ğ§E§t":iiffiffi
ir İHtjnl4nİtİeS_Ç!tştİ+n Inıex (AHCI,1" Cışındaki indeksiei,ce taranan] iıakeılıii've,:sürekli,,l ;ıJerçilerde yayımiaırnış ejiı,lr* '*e1.1up, İ.;,ş*; - 

;;,;k -;;), =rnr*r'İu 
-oluİiaO 

i

l _ --j!:p[qçn yt_y_in{g"$;_şııg_ç|il_T9*{FJ.ç.i: _. _ *. _ İ İ

:- ;l.;- r. üqCdq Üp=amııa'ğiimn,ven;d;?-;mr,İj;'r;iie.ğ;-y;yii'H'S'.a;i#; r,}İ"**'*-'-,ii ıtg*kTl,fu..."ı.-§.,].tr*ıııış-r"ı.ıi"ği*'is,il_iğ*iĞv,*}i*şı§i*t*i;' -, ",:",:*"-"--.--j
'-1- . ]Ulusiararası njteiikte biiimsei ve sanatsal kitap|aı- İlZO I

Ş*;ğiı**:itşl$iffi tr"qp.iryg.yeiıg,ı-qtffi H:;::jffi .:*:j



EK_a

xİıfs ? AftğEü-iŞ{ q-!zuİvŞnsxŞrsğ giıişe. sAı§AE vn;e$uıfx *şıiııgpi AsAy önsrmi FüRMğJ

su foi-ma göre haziı'larlacak aciay dosyaları birbiiinin aynı YFDi nüsha oİarak cjüzenleneceklir.

ı. xİşfseı sİLGtLEft.

1, Adı, SoyaCı

3ı Ualğn Çaiıştıği Rııi-ıjluş ,' ' . "

4. Oği-enimi (Tamamladıkiaı.i ünirıçrsiieler ve tarihleri)

ğ LiSanS
.ğYü,\sçkLişar:şlTiprrkijiış5il{eZ.uniyeti

s Dok|şf-a / llpte Uzı^naniık

5. Akademik Unvaiıişr iti;nılıkiari iiniversiteier ı,e tarihle: i}

e Yrd. Doc.

o Proi.

a. nYsÜle kadaı: b.u|l5dııÖı; başllia $örevlğ,rve taiihlerj 7. Yuit dışryğa i:ulunduğg !aıihjeı.8, Ödulş,esasaı-aştirrİia Ve-çş|!5maiaı'llıLşüı,düı:elüğü ku;:unı,Ve.kurİluşlai. vğ]hu kuı.u{uşİai:ğa buıuncuğu Ş,hLr-;"}!ğtı |a a!i1.,gt!e. r! ve, *ııi-urı":i uİ ukie:r. Çe*ieör, ctanişman v. n, j

/. Kazandiğı öciüi;şı-
.

§ .ryltiei:{e.yüJri]lş],rdş.*:yı:şi Qlıjuğu biİiı-nşei kurıluşİaı. l .9. Adayıı,ı h;i:er'leşi"ıe aJ,-esi , ıelefcn no., faiüs no,, e-i-na;i

E§. €İDüLE YÖİgEttK 8İr_6İtER.
i: .Hİns-i ödük arj.ay scsı:efitdiği {Eilinı,.§enai vğya TeşVik) ':

2. Aday Gosteren Kışl ya da a,[aİern:k'Birim
3. Odüle aday gösterilnıe çeı-ekçes!
1_. a) Anabilinı Dalı:

b) Araştırma Aian(lar)ı;
5, YaYlnldr (Aşağııiaki straYe "/c foımata uygç* olalak alf!-i bir {işteye yğzılacak ve ,nirer kopyası*kienecektir. )

a) Uiuslqi-a.ras! araşiİi-rna ı-ıa kafei*;-i
b) Uiuslararasi kcı-.fe rans bijdii-ijeri
c} Kitaptai- ve l.:.itap föli]ışiieri

6" .*ğırİr,: {Attf iğı,ıirı:a5,;]ğ iİişkİlr tşi^şm* dı:kıjnıa|-.ılaü şkl*ııecektir.)
a}Adaiıln yrfı;ı]a;-ina §C!, S§Ct ve A9-.:.çlıce tjışnan *erçİıerJe İ;Bılan açıfiar.b]Aday!ı.layınlarığ;kitaptareJayap1lapatıf!aı":

§E!. .üffiÜİ-E AffiAYLğX ĞrRşKtEst

AdaYın evrensel bi{ııı,.|ana| ve tekıoir-,;ile katkıIarını içsren çdli5rrıaiarı, bu çalışrnaları ayı-ıniılandıra:ıayri bii':rapşr şekiifide iJuzeııienecek.tir, ğu'i-aporca aşaği4a ı;rnJuİe,.,en iüıdeı bir ifadeya dş öleliikte veı.verilecektir.

ürrıek:

Adar]!n çai;şı":aiarıııı* *vrengei !ı,iiime;sanaia/ieknolojiye sağladtğl e_n öneş-:ıı . katy.ı

;ıişir*lirii;. '""' ' ' 
"t,"ıı"ii,i '"jt!!z,.;iı,, alani*d* ,".,...;,,...,:,.,..-,.kanu!erındaki 'çaiışmaiarirdaı:

A,daY bu konı':'lak; Çe!;Şrı;iaı-,Yın .. . ,,...J: ., ,ç;b; 5i;irnsei .;s saııatsal yen,iikier g;i;rırliş



${*yıl.cı'E$ilrrnr. niş!:şi*!*;ı, kji§rıaıi, kiiJp:b*]ün:ieaı,'öİçüft esşı,işii ve pa[entieri Yı!İat bez aiınarak ve
tüm künye]eİl {yazar ad!arı, eser ad1, deı"gi aıiı,'ciit 1a, }tjl; §a}ıiş rt_s.}]y,şz1laıak'{deroi.ve e'§eiı'a.diaiına,,ı,',,, 'ilişkin oiarak kı_ıllanıian kısaitrria|aiı özeiiikie özen gösterileı-ek,; listelenecek, SCI, SSC], AHCI ce
tarananlar yılcjızia işai-eti+ne:*ektiı-. 

/

ürrı_*g(!

_a*O€ {ğagın'Vqit}
1o' :'.,..,;,,',,,'

t*} ?-
3*

?fJü§ (Yağııı Vı}ı}
(r<) 4*

, {*),5,
, (ğ) 6i

' ğdğyıı1 yay]i+laı.tı:a,5ülr.§SlÇli AliÇJ ' i€ iararışn ü:erğliğrde }"aüılan atıflar saptan8caktiı.,] Yayın
ı iiŞteŞindeki. es*ş iluıRŞrölşı"ü' c;özetileı"*k, adayin l-ıiı egerjre' yapılan teşlam atıf sayıiaı"t] .öşağida

örneklendiği gibi belirtiieccktır.

(İrnek:

ATEF §AYI§§

§4a§<ble fdeı Kee,tdigğ tşrşfşşşdan Eaşkalarr ğşraf:nı{an E*plarn

L2

Ada.Yın atlf 6lan h.er.bii e§eıine vei;a rnaka!çs!ıe ntıf yapön ,/aylnlbi sır3'ianarak, biı. ii§tğ *iuştululacak yq
bu list€.de}<i y,öy]nlarc: iiişğ<jı:ti;ı,ı kijnye,biiği}eı.i İyazar aıi§an, esği_ad|i eiergi'ad1, çiltjno, Vtt;.sayfa.ıo)
vei-iiecektir.

t'ukaı-ıdaki iisleniı-i öz*t rıir .iüktjiT;l iiei]riğıtaüğk vt bıl ıiik_üın*e 2ıia,y-ın 'ii-ı yayıni'artna yapiiap e|tiiatııı
1,ıila1 itibaı-ilıle ia,,;;laıu ;ü,1",, tjir t,ığjl* hai]ııj* söstğ!-iİge=iğİr,



*şn*k

j+r;{;-.. j_ni:l.j!2 ,,.!İ.,!i-lJ!ji.§ii.n!-i;;-1.s]*f!l**f,a^;.$]-.*n_i.s]. 
:{]*li$.]a:Yığ iAttf §ayı:cı ii:.İ.;-.::;sjİi!,.,*i,..i]i_...*i;,ç-f.;:i*._3il;i.*:;.a-;;;..-,..._._**.r.._".""...*,-n:"n4!.+i;:İjji999 :rs i

:20tjü j14 !

EK_3

Kğı_is 7 &Rs,Lıı( üı*ivngsiresi
ilizmEİ'Cİouı* ş*p:=;R#ffiİ vE §,üAv şruşrei FüRMIJ

Bu fgrma göı-e hızırianac*k ariay.:os,r,aiarı birbirinin aynı YEDİ niisha oiırak cjüzenlenecektir.
1. Adı, Soyadı
2. Doğum Yer! ı;e Yı!ı
3. i-laleıı Çalıştiğı Kıi,i.il,_.ış
4. Öğrenim Dururrıu (Tajı-iamiaclıkları universitelei ve taiihlet.i;

ğ Llsaris
ş Yüksek Lısans l-iın Fakültesi t4ezuııi.vet!
s i-iğktoı'a l Ttiıta'ljzm*nfık '

5. Alanı

.6. Bııgüne kadar bui._induğı başiıca görev'ei-, tarihleri vç ,,;ıııanlar,
7. Kaz,:ındiğı odüller
8, }"ıi.tiçi ve*yı3$ıji§ışiiı üy.*si çİdı:ğu bi!imsel kı-ıiuiuçİar '.9. Af alı itr'i;stüi€ıı j{işi ya da Kururn
1 Q. t]i_,l ı.ı |e ı ıi a 1, c; öste ri in ; e g t rt kçes i

1-L.Ad:eyin:.1iıi*iı..işğĞrs=i,teteioıfiO.,'aksnc.,€-.n-.ış-i|

!lir-ı.ı*[ +*üııin,ı şıiai} qĞsterilebilmek içj{r aşağıd4ki alaniş:-da yapılriıış çaiışmiıia11 bulıınrrıaş! gei"ekiı";

a) 3iIir6,, P{atnl, yriişilirnek: Yetİştirdiği iıükıek'.llşans ııe doktoraiı eienıa,n sqyıstı yetiştiiildikieı"i

tj)]i4enŞuPıt}ldÇğii.b!l!rıı.daiııın üikemiZde i<ulu_ima51 ve kururnsaliaşmas1 için çaİişmaiaı- yap.rnaı<: ii$ılan
ÇğilŞrnaiarıılliiariEi: }{uı'en":ııfa" ne zaiT:ıan ve ]]€.§tfatta yapıldığ! bç}lrtiimeii.'aiÜan ,sİıtİarın buÖüne

c) Biiinısel kurı;m ve kı-iruiuşlar kurmak rıeya kui-utrİas:nda Jneı,nli ö!çüde i<atkıda butunmak;(urduğu ya,da iiı]rüli?.,ığaırla katkıiJa nulunduğu bİiirnsej]ı,.gri;lrrşıar iüeiiıtiiıneii. katkiaiıh.ne zanan ve nş

',|.i i9 y6plldlğı, btlirbiİı,ı.tçli, aiırran scnu|laıln, bııg*ıe Vİfi§lrnaleİ.ı. ııaı<ı<lnda 
,bitg! 

veri!mejidir,
d)_Uikerye üstün hizı-ı:et::üe|işiirdiğ! yönıem, tğktıöloji iic yaıattığl eıer ve yaptiğr,etkinJiİietıe ülkemizİn
bjliiııgei,, tğ.kno|ajik vd sailat aianında gelişimine'istün hiin,ıettğri leiiıtiın,ıeli.'nüniaıın]ne zaman ve ne
9if5tla YaPilAiğ' açil(la*fiişİı. aiınan 5onı;çl:rın hugün* yaçı!ı";:'e!ari,i,ıqkkirica aıİg.i ve_rilmelidir,

ğK-4

AHADE M tH pER.5* F€ Eı_ Et[Jffi.ıJ f,f 5&L vATeN ;AsLı K ı$DLı Lü Hffi tTER g-Hffi i

1»eğçriene ;1ı^ııb r_ıiı:eğı ' ,1=Çok , Zayfi, Z=Zayif ı 3-üİia. 4=İyi,:

Ş9"qv9lll9!1si"ry" "_ j |ı - i3- -4 *'"5- -- ',

.Fj_lp'"ÇF"l§ır.,asına t'atkin|iı< .İ i2 -- i- - _4- .5 -" ;

,Kaynak Euinıa Yeikinli3i' , |.\ i1 ;3 ' '':4" :ş i
:*-'--**** ,-*:* * ,- *;+j,ş--,!*-ı,+*_.:.;^@,:*?--\:-,i!-'ı',;^|.-;,r|6,&l:-;.,-i.,, 

'*..,_--r_j,-"..__- 
j

iKuıurrısal Soı,unJara DçyariiiıE ıl -* "i,; * "E---**U * -** Ş*"--*,
,ş*,v.ıs,**s-v"t =:',:.-,:_"":::,::",--_""":,":::-:-::|;":-:.g:": ^.ş"-: ^-:.,, "_-A ,.,,. 

".._,

f:lİsg,.feJ.i-u;ı11ı^11;Gıi.e!"ıe{:i1Ç?ij-şTa5.,,.i:".'j":3-.i,
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