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BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE
ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ
BÖLÜM 1
AMAÇ, KAPSAM, GENEL ESASLAR
AMAÇ
MADDE 1- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7, 12, 14, 23, 25 ve 26.
maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17,
18, 19 ve 20. maddelerine ilave olarak, Bartın Üniversitesinde öğretim üyesi atamalarında ve
değerlendirmelerinde gerekli esaslar ve ölçütleri ortaya koyarak, etik kurallar çerçevesinde
akademik kaliteyi yükseltmek amacıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM
MADDE 2- (1) Bu yönerge; yardımcı doçentlik ve doçentliğe atama ile profesörlüğe yükseltilme
ve atamalarda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan
yönetmeliklerde istenen koşulların yanı sıra, Bartın Üniversitesinde bilimsel kaliteyi artırmak
amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulunduran,
objektif ve denetlenebilir ek koşullar ile puanlama, değerlendirme ve uygulama esaslarını belirler.
GENEL ESASLAR
MADDE 3- (1) Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri
kapsamında belirlenen esaslar aşağıda gösterilmiştir.
a)Öğretim üyelerinin çalışma alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte ve atıf alabilen
akademik çalışmalar yapmalarını sağlamak,
b)Lisans ve lisansüstü düzeyde öğretimin kalitesini artırmak,
c)Ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı ve organizasyonlar düzenlemek ve bunlara aktif
olarak katılımı teşvik etmek,
d)Oluşturulacak bilimsel rekabet ortamıyla öğretim üyelerinin kendilerini değerlendirmelerini
ve dünyadaki ortak bilimsel standartlara ulaşmalarını sağlamak,
e)Üniversite bünyesindeki öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanmalarda aranacak asgari
koşulları belirleyen ve liyakati öne çıkaran bir standardı yakalamaktır.
BÖLÜM 2
BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KOMİSYON
İLAN EDİLEN KADROLARA BAŞVURU VE İSTENEN BELGELER
MADDE 4- (1) Üniversitemizde açık bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen kadrolara başvuran
adaylardan,
a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmeliklerle öngörülen
şartların yanı sıra, başvurulan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kadrosu için bu
yönerge ile belirlenen asgari ölçütleri sağladığını belirten bir beyanname istenir.
b) İlanda yer alan diğer belgelerle birlikte, Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran
adayların özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarını içeren 4 (dört) takım dosyayı ilgili dekanlık
veya müdürlüğe, doçent kadroları için 4 (dört) takım ve profesör kadroları için ise 6 (altı)
takım dosyayı Rektörlüğe teslim etmeleri istenir.
DEĞERLENDİRME VE KOMİSYON GÖREVLENDİRİLMESİ
MADDE 5- (1) Yardımcı doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun
23.
maddesinde belirtilen ve üniversitemizce yapılacak yabancı dil sınavından başarılı olmaları
gerekir.
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(2) Öğretim üyelikleri için yapılan başvurularda, adayların belgeledikleri bilimsel çalışmaları
ve diğer akademik faaliyetleri, Tablo 3’te yer alan puanlama tablosunda belirtilen puanlama
sistemine göre nicelikleri yönünden değerlendirmeye tabi tutulur.
(3) Değerlendirme komisyonu, en az 3 (üç) üyeden oluşur. Profesör ve Doçent kadrolarına
Başvuru Değerlendirme Komisyonu, Rektörün görevlendirdiği bir Rektör Yardımcısının
başkanlığında, Rektörün görevlendireceği farklı alanlardan 3 (üç) Profesörden oluşur. Yardımcı
Doçent kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyonu ise ilgili Dekan, Yüksekokul Müdürü,
Enstitü Müdürü veya Konservatuvar Müdürü tarafından görevlendirilen 3 (üç) öğretim üyesinden
oluşur.
(4) İlgili komisyonlarca yapılan inceleme sonucunda adayın durumunun bu yönergede
belirtilen hükümlere uymadığının saptanması hâlinde başvuru işleme konulmaz ve dosya adaya
iade edilir.
BÖLÜM 3
YÜKSELTİLME ve ATANMALARDA ASGARİ ÖLÇÜTLER
YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA İLK ATANMA
MADDE 6- (1) Yardımcı Doçent kadrosuna ilk atanma için;
a) (Değişik: 25/11/2015 tarih ve 2015/16-02) sayılı Senato Kararı) 2547 sayılı Kanunun
23 üncü maddesinde belirtilen yabancı dil sınavı hariç Yardımcı Doçent kadrosuna
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
b) Yabancı dil alanında Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların Yabancı Dil Seviye
Tespit Sınavından (YDS) başvurulan alanla ilgili en az 80 (seksen) puan ve farklı bir
yabancı dil alanından ise en az 65 (altmışbeş) puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanlar muadili bir
puan almış olmak. “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan
muadil puanlar da başvurularda kabul edilecektir.
Tablo 1. Yardımcı Doçent atamalarında istenen asgari puanlar
Fen Bilimleri, Matematik, Sağlık ve Mühendislik Temel Alanları
Makaleler, Kitaplar, Bildiri ve Kongre
Diğer başlıklardan (6-15)
Toplam puan
Çalışmaları, Araştırma Projeleri ile Patent (en az) veya Eksik kalan
(en az)
Başlıklarından (1-5) (en az)
puanını 1-5 başlıklardan
80
30
110
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme ile
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanları
Makaleler, Kitaplar, Bildiri ve Kongre
Diğer başlıklardan (6-15)
Toplam puan
Çalışmaları, Araştırma Projeleri ile Patent (en az) veya Eksik kalan
(en az)
Başlıklarından (1-5) (en az)
puanını 1-5 başlıklardan
80
30
110
Güzel Sanatlar Temel Alanı
Doktora tezi kapsamında en az 1 kişisel sergi açmak, gösteri, gösterim
110
veya dinleti gerçekleştirmek koşuluyla
YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENİDEN ATANMA
MADDE 7- (Değişik: 18/03/2015 tarih ve 2015/04-07) sayılı Senato Kararı)
(1) Yardımcı Doçent kadrosuna yeniden atama yapılması için;
a) Yardımcı Doçent kadrosuna yeniden atamada yabancı dil ve kadro ilanı şartı aranmaz.
b) (Değişik: 25/11/2015 tarih ve 2015/16-02) sayılı Senato Kararı) Her yeniden atanma
işleminde Tablo 1’deki puan tekrar aranır.
c) (Ek: 24/06/2015 tarih ve 2015/09-03) sayılı Senato Kararı) Yardımcı Doçent
kadrolarına yeniden atamalar her seferinde üçer yıllık süre ile yapılır.
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DOÇENT KADROSUNA ATANMA
MADDE 8- (1) Doçent kadrosuna atanabilmek için;
a) Adayların doçent unvanını aldıktan sonra, kadroya atanıncaya kadar bekledikleri her iki yıl
için puanlama kısmındaki makaleler kategorisinden en az 1 (bir) yayın yapmaları gerekir.
b) Yurt dışında Doçent unvanı alanların, 2547 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince
Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmaları
gerekir.
PROFESÖR KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA
MADDE 9- (1) Profesör kadrolarına başvuran adayların;
a) Doçentlik sınavına başvurdukları dönemde Üniversitelerarası Kurul tarafından ilgili bilim
alanı için belirlenmiş olan asgari şartları bir kez daha sağlamaları,
b) Üniversitelerarası Kurulca ilgili bilim alanı için belirlenmiş tanımına uygun bir yayınını
“başlıca eser” olarak belirtmeleri,
gerekmektedir.
BÖLÜM 4
YAYINLAR, FAALİYETLER İLE PUANLAMA ÖLÇÜTLERİ
YAZARLARIN ESER PUANLAMA SİSTEMİ
MADDE 10- (1) Adayların eserleri değerlendirilirken;
a) Makalenin yayımlandığı derginin gerekli koşulları sağladığının aday tarafından
belgelendirmesi gerekir.
b) Makalelerin yayımlanmış olması gerekir ve yayımlandığı tarih geçerlidir. Elektronik
ortamda yayımlanan makaleler için DOI numarası almış olmak yeterlidir.
c) Adayın herhangi bir yayını veya etkinliği birden fazla kategoriye giriyorsa puanlamada en
yüksek olan kategori dikkate alınır.
d) Kitap; tanınmış uluslararası veya ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan veya
üniversitemiz yayın komisyonu tarafından kabul edilen ve herhangi bir yayınevinde
bastırılan bilimsel eserdir.
e) Adayın kendi adının bulunduğu eserlere yaptığı atıflar değerlendirmeye alınmaz.
f) Yazar sayısının birden fazla olması durumunda Tablo 2’deki esaslar uygulanır.
Tablo 2. Yazar sayısı ve sıralamasına göre puanlama esasları
Yazar Sayısı

İsim sırasına göre yazarların alacağı puan yüzdesi
1.Yazar

2.Yazar

3.Yazar

4.Yazar

5.Yazar

1

%100

--

--

--

--

2

%100

%90

--

--

--

3

%90

%80

%70

--

--

4

%85

%75

%65

%55

--

5

%80

%70

%60

%50

%40

Yazar sayısının 5’ten fazla olması durumunda 5. yazara kadar yukarıdaki oran uygulanır. Diğer
yazarlara tam puanın %35’i verilir.
Çok isimli çalışmalarda “Corresponding Author” 1. İsim gibi değerlendirilir.
Lisansüstü tezlerinden üretilen makalelerde danışman öğretim üyesi isim sıralamasına
bakılmaksızın 1. isim olarak değerlendirilir.

BÖLÜM 5
YAYINLAR VE FAALİYETLERİN PUANLAMA TABLOSU
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MADDE 11- (1) Öğretim üyesi kadrolarına yükseltilme ve atanmalarda değerlendirmeye tabi
yayınlar ve faaliyetler ile ilgili puanlama Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma ve Yükseltilmelerde Değerlendirmeye Tabi
Yayın, Faaliyetler ve Puanlama Tablosu
1- MAKALELER
ULUSLARARASI
a)
SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation IndexExpanded), SSCI (Social Sciences Citation Index) AHCI (Art and Humanities
Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış (veya yayımlanmak üzere DOI
numarası almış) teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet
türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
b) SCI, SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından
taranan dergilerde yayımlanmış (veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış)
teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
dışındaki tam makale veya derleme
c) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan(yayımlanmak üzere DOI
numarası almış makale) teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve
özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme (yabancı dilde)
d) a, b ve c maddelerinde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre
mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
ULUSAL
e) ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde
yayımlanmış tam makale
f) Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
2- KİTAPLAR
ULUSLARARASI (Uluslararası tanınmış yabancı yayınevlerince Yabancı dilde
basılması ve ISBN'li olması zorunludur.)
a) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap
b) Alanında yurtdışında yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı (her bölüm için)
c) Alanında yurtdışında yayımlanan kitaplarda editörlük
ULUSAL (ders notu hariç, ISBN numarası almış) (İlgili üniversitenin yayın
kurulundan geçmesi koşulu ile)
d) Alanında yayımlanan bilimsel kitap yazarlığı
e) Alanında yayımlanan bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (her bölüm için)
f) Alanında yayımlanan bilimsel kitaplarda editörlük
3- BİLDİRİ VE KONGRE ÇALIŞMALARI
ULUSLARARASI
a) Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda
sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
b) Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda
sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
c) Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde düzenleme kurulu başkanı olmak
d) Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde davetli konuşmacı olmak
e) Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde görev almak
f) Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde oturum başkanlığı yapmak
ULUSAL
g) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve

VERİLEN

PUAN

120

80

60
40

50
30

250
120
150

100
40
60

40
20
80
40
40
10
20
5

etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
h) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak
sergilenen bildiri
ı) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde düzenleme kurulu başkanı olmak
j) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde davetli konuşmacı olmak
k) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde görev almak
l) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde oturum başkanlığı yapmak
4- (Değişik: 25/11/2015 tarih ve 2015/16-02) sayılı Senato Kararı)
TAMAMLANMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ
ULUSLARARASI
a) NATO-SFS, AB (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7,
vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb.
Uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje
yöneticiliği
b) NATO-SFS, AB (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7,
vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb.
Uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak
c) Socrates, Erasmus veya Leonardo Kapsamında A tipi projeleri yürütmek
veya görev almak
ULUSAL
d) TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen
projelerde proje yöneticiliği
e) TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen
projelerde görev almak
f) Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği
g) Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak
h) Bakanlık ve resmi kurumların projelerinde görev almak
(Ek: 25/11/2015 tarih ve 2015/16-02) sayılı Senato Kararı)
KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ
ı)Üniversite Sanayi işbirliği ile ilgili projeler yapmak
i)Üniversitelerde kurulmuş olan Teknokent, Teknopark ve Tek-Mer
bünyesinde araştırma şirketi kurarak faaliyette bulunmak
j)Üniversitelerde kurulmuş olan Teknokentlerde faaliyet gösteren şirketlerde
danışmanlık yapmak veya görev yapmak
5- PATENTLER
a) Yurtdışı patenti almak (her patent için; tamamlanmamış süreçler ilgili
komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir).
b) Yurtiçi patenti almak (her patent için; tamamlanmamış süreçler ilgili
komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir).
6- ATIFLAR
(ATIF BAŞINA PUAN)
a) SSCI, SCI-Expanded ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki yayınlarda
b) SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamı dışındaki yurtdışı dergilerdeki
yayınlarda
c) ULAKBİM veritabanları kapsamındaki ulusal hakemli dergilerdeki
yayınlarda
d) ULAKBİM veritabanları kapsamı dışındaki ulusal hakemli dergilerdeki
yayınlarda
e) Yurtdışında yayımlanan kitaplarda

10
40
20
20
5

200

100

50

150
80
80
40
40

200
400
100

400
200

6
6
3
2
8
6

f) Yurtiçinde yayımlanan kitaplarda
7- LİSANSÜSTÜ EĞİTİM FAALİYETLERİ
Tamamlanmış Doktora Tez Yönetimi
a)
Asıl danışman (her tez için)
b) Eş danışman (her tez için)
Tamamlanmış Yüksek Lisans Tez Yönetimi
c) Asıl danışman (her tez için)
d) Eş danışman (her tez için)
8- ÇEVİRİLER
a) Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap çevirisi
b) Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap bölümü çevirisi
9- DERS KİTABI
a) Ders kitabı (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)
b) Yardımcı ders kitabı (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile)
10- EDİTÖRLÜK, HAKEMLİK VE BİLİRKİŞİLİK FAALİYETLERİ
ULUSLARARASI
a) SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
b) SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde editörlük
c) SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
d) SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde hakemlik
e) Uluslararası proje hakemliği veya Bilirkişiliği
ULUSAL
f) ULAKBİM tarafından taranan ulusal dergilerde editörlük
g) ULAKBİM tarafından taranan ulusal dergilerde hakemlik
h) Diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki dergilerde editörlük
ı) Diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki dergilerde hakemlik
j) Ulusal proje hakemliği veya Bilirkişiliği
11- ÖDÜLLER
a) Alanında uluslararası bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren
araştırma, proje, mimari tasarım ödülleri için (her bir araştırmacıya)
b) Alanında uluslararası bilimsel nitelikli yarışmalarda mansiyon ödülü almak
c) Uluslararası kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular
d) Alanında ulusal bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren
araştırma, proje, mimari, tasarım ödülleri için (her bir araştırmacıya)
e) Alanında ulusal bilimsel nitelikli yarışmalarda mansiyon ödülü almak
f) Ulusal kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular
g) TÜBİTAK bilim ödülü
12- İDARİ GÖREVLER
(Değişik: 25/11/2015 ve 2015/16-02) sayılı Senato Kararı)
En az 1 yıl görev yapmak kaydıyla görev başına her yıl için,
a) Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri
b) Dekan Yardımcıları, Merkez Müdürleri, Enstitü ve Yüksekokul Müdür
Yrd., Bölüm Başkanı, Bölüm yada Program Başkan Yrd., Anabilim Dalı
Başkanı, Koordinatörlükler
13- EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKI
a) Lisansüstü seviyesinde son 5 yılda verilen her ders için, (en fazla 15 ders için)
b) Lisans ve ön lisans seviyesinde son 5 yılda verilen her ders için, ( en fazla 15
ders için)
14- DİĞER AKADEMİK VE BİLİMSEL FAALİYETLER
a) Yurtdışı araştırma bursu kazanmak
b) Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Ulusal ve Uluslararası
Kuruluşlar tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım,
peyzaj tasarım, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde,
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herhangi bir yarışmada asil ya da yedek jüri üyeliği yapmış olmak, (öğrenci
yarışmaları hariç)
c) Bilimsel Faaliyet icra eden derneklerde görev almak
15- UYGULAMALI FAALİYETLER
GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANINDA
a) Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt
dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif
hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema,
televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime
girmesi veya tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması
b) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile
uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
c) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile
yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması,
gösteri, dinleti, gösterim vs.)
d) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmalarının yurtiçinde
kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, gösteri,
dinleti, gösterim vs.)
e) Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının
yurt içinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve
telif hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema,
televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime
girmesi veya tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış
olması
f) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal
jürili yurtdışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
g) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde
jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
h) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile yurt
dışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
i) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde
karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
j) Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal
gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
k) Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi
sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
l) Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak
ve bu grupların gösterilerinin yurtdışında sunumunu sağlamak
m) Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak
ve bu grupların gösterilerinin yurtiçinde sunumunu sağlamak
(Ek: 18/03/2015 tarih ve 2015/04-07) sayılı Senato Kararı)
SPOR ALANINDA
ULUSLARARASI
a) Uluslararası Spor Federasyonlarının yönetiminde en az 1 yıl görev yapmak
b) Uluslararası Spor Federasyonlarının alt kurullarında (teknik, eğitim, proje,
disiplin vb.) en az 1 yıl görev yapmak
c) Uluslararası düzeyde hakemlik ve antrenörlük yapmak
d) Spor branşlarında yetiştirdiği sporcularla yurt dışındaki turnuvalarda
(Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya, Avrupa ve Balkan
Şampiyonaları) ilk üç dereceden birini almak
e) Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki turnuvalara katılımını
sağlamak
ULUSAL
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f)
g)

Ulusal Federasyonların Yönetim kurullarında en az 1 yıl görev yapmak
Ulusal Federasyonların alt kurullarında (teknik, eğitim, proje, disiplin vb.) en
az 1 yıl görev yapmak
h) Spor branşlarında yetiştirdiği sporcularla Türkiye Şampiyonasında ilk üç
dereceden birini almak
ı) Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt içindeki turnuvalara katılımını
sağlamak
i) Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonalarında takımı ve/veya sporcusu ilk üç
dereceye girmiş olmak
DİĞER
j) Milli takımlar düzeyinde hakem, masör, kondisyoner vb. görev almış olmak
k) Milli takımlarda antrenörlük yapmak (her yıl için)
m) Milli takımda görev almasını sağladığı her sporcu için
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYELERİ
MADDE 12 - Üniversitenin akademik birimlerinde görev alacak/alan yabancı uyruklu öğretim
üyeleri Tablo 3’te yer alan puanlama tablosunun 12 nci maddesindeki idari görev puanlamasından
muaf olurlar.
BÖLÜM 6
KULLANILACAK FORMLAR
MADDE 13- (1) Öğretim üyesi kadrolarına başvuruda bulunan adaylar aşağıda belirtilen formları
doldurmak zorundadırlar.
a) Aday, Öğretim Üyesi Atanma ve Yükseltilmelerde Değerlendirmeye Alınacak Yayın ve
Faaliyetlerin Puanlama Tablosunu doldurarak eklemek zorundadır.
b) Değerlendirme Komisyonu, aday hakkında “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyon Tutanağı”nı tanzim ederek imza altına
alır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 14- (1) Bu yönergede belirlenen asgari koşulları yükseltme veya ek koşullar getirme,
yürürlük tarihlerinin öne çekilmesi gibi hususlarda yapılacak değişikliklerde Üniversite Senatosu
yetkilidir.
(2) Bartın Üniversitesi Senatosunun, 08/01/2014 tarih ve 2014/01-11 sayılı kararıyla kabul edilen
bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun onay tarihinden 1 (bir) yıl sonra yürürlüğe girer.
(3) Bu yönerge Yükseköğretim Genel Kurulunun 20/02/2014 tarihli toplantısında uygun
görüldüğü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17/03/2014 tarih ve 16545 sayılı yazısı
bildirilmiştir.
YÜRÜTME
MADDE 15- (1) Bu yönergenin uygulanmasında Bartın Üniversitesi Rektörü yetkilidir.

SENATO TARİHİ
08/01/2014

YÖNERGENİN UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ SENATO
KARARI VE YÖK GENEL KURUL TARİHİ
SENATO KARAR NO
YÖK GENEL KURUL
KARAR TARİHİ
2014/01-11
20/02/2014

YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILAN SENATO KARARLARI VE YÖK GENEL KURUL
TARİHLERİ
SENATO TARİHİ
SENATO
EKLENEN VE DEĞİŞEN
YÖK GENEL KURUL
KARAR NO
MADDELER
KARAR TARİHİ
18/03/2015
2015/04-07
7/a, 7/b, 4/15 (spor alanı
05/05/2015
eklendi.)
24/06/2015
2015/09-03
7/c eklendi
15/01/2016
25/11/2015
2015/16-02
6/a, 7/b, 11/4 (KÜSİ eklendi),
11/12

BARTIN ÜNİVERSİTESİ
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ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU
DEĞERLENDİRME KOMİSYON TUTANAĞI
Düzenleme Tarihi: …./…../201..
Adayın Adı Soyadı
Başvurduğu Kadro Unvanı
Yrd. Doç.
Doçent
Profesör
AKADEMİK FAALİYETLERİN PUAN ÖZETİ
Yayın ve Faaliyetler
İlgili Madde
Adedi
Aldığı Puan
Uluslararası
1.a-d
1-Makaleler
Ulusal
1.e-f
Uluslararası
2.a-c
2-Kitaplar
Ulusal
2.d-f
Uluslararası
3.a-f
3-Bildiriler ve Kongre
çalışmaları
Ulusal
3.g-l
Uluslararası
4.a-c
4-Tamamlanmış
Ulusal
4.d-h
Araştırma Projeleri
KÜSİ Faaliyetleri
4.ı-j
Uluslararası
5.a
5-Patentler
Ulusal
5.b
Zorunlu Maddelerden Adayın Puanı (1-5 maddelerden)
Uluslararası
6.a-b
6-Atıflar
Ulusal
6.c-f
Doktora 7. a-b
7-Lisansüstü Eğitim Faaliyetleri
Yüksek Lisans 7. c-d
8-Çeviriler
8.a,8.b
9-Ders Kitabı
9.a,9.b
Uluslararası
10.a-e
10-Editörlük, Hakemlik,
Bilirkişilik
Ulusal
10.f-j
11-Ödüller
11. a-g
12-İdari Görevler
12. a-b
13-Eğitim ve Öğretime Katkı
13. a-b
14-Diğer Akademik Faaliyetler
14. a-c
Güzel Sanatlar Temel Alanlı 15.a-m
15- Uygulamalı
Spor Alanlı
Faaliyetler
15. a-l
Bütün Akademik Faaliyetlerden Adayın Toplam Puanı
(Doçent Kadroları İçin) Doçent unvanını aldıktan sonra kadro
Evet □
Hayır □
ilanına kadar yayın yapmış mı.? (Madde 8-a)
(Profesör Kadroları İçin) Doçent Unvanını Aldıktan Sonra
Evet □
Hayır □
Doçentlik Ölçütlerini Bir Kez Daha Sağlamış mı.? (Madde 9-a)
ADAY ASGARİ BAŞVURU ŞARTINI : SAĞLIYOR

□

SAĞLAMIYOR □

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan

Üye

Üye

BARTIN ÜNİVERSİTESİ
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ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE İLK DEFA VEYA YENİDEN BAŞVURACAK
ADAYLARIN YAYIN VE FAALİYETLERİNİ
DEĞERLENDİRME FORMU-BEYANNAME
Müracaat Eden Adayın;
Adı Soyadı
:
Müracaat Ettiği Unvan:

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Müracaat Ettiği,
Fakülte/Yüksekokul
:
Bölüm
:
Anabilim/Anasanat Dalı :
Yazar sayısı ve sıralamasına göre puanlama esasları
Yazar Sayısı

İsim sırasına göre yazarların alacağı puan yüzdesi
1.Yazar

2.Yazar

3.Yazar

4.Yazar

5.Yazar

1

%100

--

--

--

--

2

%100

%90

--

--

--

3

%90

%80

%70

--

--

4

%85

%75

%65

%55

--

5

%80

%70

%60

%50

%40

 Yazar sayısının 5’ten fazla olması durumunda 5.yazara kadar yukarıdaki oran
uygulanır, diğer yazarlara tam puanın %35’i verilir.


Çok isimli çalışmalarda “Corresponding Author” 1. İsim gibi değerlendirilir.



Lisansüstü tezlerinden üretilen makalelerde danışman öğretim üyesi isim sıralamasına
bakılmaksızın 1. isim olarak değerlendirilir.

Not: 1. Eserler formda ayrılan yer sayısından fazla ise araya satır açılarak yazılacaktır.
2. Bu form puanlanmış olarak doldurulup her yayın dosyasının içerisine konulacaktır.
3. Aday tarafından her sayfanın altı paraf edilerek son sayfa imzalanacaktır.
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BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA
DEĞERLENDİRMEYE TABİ YAYIN–FAALİYETLERİ PUANLAMA TABLOSU
ALDIĞI
1- MAKALELER
PUAN
ULUSLARARASI
a) SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded),
SSCI (Social Sciences Citation Index) AHCI (Art and Humanities Index) tarafından
taranan dergilerde yayımlanmış (veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış)
teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki
tam makale veya derleme
(120 Puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
b) SCI, SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından
taranan dergilerde yayımlanmış (veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış)
teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
dışındaki tam makale veya derleme
(80 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
c) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan(Yayınlanmak üzere DOI
numarası almış makale) teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet
türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme (yabancı dilde)
(60 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
d) a, b ve c maddelerinde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre
mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
(40 Puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
ULUSAL
e) ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış
tam makale
(50 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
f) Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
(30 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
2- KİTAPLAR
ULUSLARARASI (Uluslararası tanınmış yabancı yayınevlerince Yabancı dilde
basılması ve ISBN'li olması zorunludur).
a) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap
(250 puan)
b) Alanında yurtdışında yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı(her bölüm için)
(120 puan)
c) Alanında yurtdışında yayımlanan kitaplarda editörlük
(150 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
ULUSAL (ders notu hariç, ISBN numarası almış) (İlgili üniversitenin yayın
kurulundan geçmesi koşulu ile)
d) Alanında yayımlanan bilimsel kitap yazarlığı
(100 puan)
e) Alanında yayımlanan bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (her bölüm için)
(40 puan)
f) Alanında yayımlanan bilimsel kitaplarda editörlük
(60 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
3- BİLDİRİ VE KONGRE ÇALIŞMALARI
ULUSLARARASI
a) Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda
sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
(40 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
b) Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü
sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri (20 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
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c)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde düzenleme kurulu başkanı olmak
(80 puan)
(Sırayla etkinliğin adları yazılacak)
d) Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde davetli konuşmacı olmak
(40 puan)
(Sırayla etkinliğin adları yazılacak)
e)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde görev almak
(40 puan)
(Sırayla etkinliğin adları yazılacak)
f)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde oturum başkanlığı yapmak
(10 puan)
(Sırayla etkinliğin adları yazılacak)
ULUSAL
g) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri (20 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
h) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak
sergilenen bildiri
(10 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
ı) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde düzenleme kurulu başkanı olmak
(40 puan)
(Sırayla etkinliğin adları yazılacak)
j) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde davetli konuşmacı olmak
(20 puan)
(Sırayla etkinliğin adları yazılacak)
k) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde görev almak
(20 puan)
(Sırayla etkinliğin adları yazılacak)
l) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve
etkinliklerde oturum başkanlığı yapmak
(5 puan)
(Sırayla etkinliğin adları yazılacak)
4- TAMAMLANMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ
ULUSLARARASI
a) NATO-SFS, AB (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF,
UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve
kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği
(200 puan)
(Sırayla projenin adları yazılacak)
b) NATO-SFS, AB (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF,
UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve
kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak
(100 puan)
(Sırayla projenin adları yazılacak)
c)
Socrates, Erasmus veya Leonardo Kapsamında A tipi projeleri yürütmek veya
görev almak
(50 puan)
(Sırayla projenin adları yazılacak)
ULUSAL
d) TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde
proje yöneticiliği
(150 puan)
(Sırayla projenin adları yazılacak)
e) TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde
görev almak
(80 puan)
(Sırayla projenin adları yazılacak)
f) Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği
(80 puan)
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(Sırayla projenin adları yazılacak)
g) Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak
(40 puan)
(Sırayla projenin adları yazılacak)
h) Bakanlık ve resmi kurumların projelerinde görev almak
(40 puan)
(Sırayla projenin adları yazılacak)
KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ
ı)Üniversite Sanayi işbirliği ile ilgili projeler yapmak (200 puan)
(Sırayla projenin adları yazılacak)
i)Üniversitelerde kurulmuş olan Teknokent, Teknopark ve Tek-Mer bünyesinde
araştırma şirketi kurarak faaliyette bulunmak (400 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
j)Üniversitelerde kurulmuş olan Teknokentlerde faaliyet gösteren şirketlerde
danışmanlık yapmak veya görev yapmak (100 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
5- PATENTLER
a) Yurtdışı patenti almak (her patent için; tamamlanmamış süreçler ilgili komisyon
tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir).
(400 Puan)
(Sırayla patentin adları yazılacak)
b) Yurtiçi patenti almak (her patent için; tamamlanmamış süreçler ilgili komisyon
tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir).
(200 puan)
(Sırayla patentin adları yazılacak)
(1-5) ZORUNLU MADDELERDEN TOPLAM PUAN
6- ATIFLAR (atıf başına puan)
a) SSCI, SCI-Expanded ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki yayınlarda
(6 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
b) SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamı dışındaki yurtdışı dergilerdeki
yayınlarda
(6 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
c) ULAKBİM veritabanları kapsamındaki ulusal hakemli dergilerdeki yayınlarda
(3 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
d) ULAKBİM veritabanları kapsamı dışındaki ulusal hakemli dergilerdeki
yayınlarda
(2 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
e)
Yurtdışında yayımlanan kitaplarda
(8 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
f)
Yurtiçinde yayımlanan kitaplarda
(3 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
7- LİSANSÜSTÜ EĞİTİM FAALİYETLER
Tamamlanmış Doktora Tez Yönetimi
a) Asıl danışman (her tez için)
(100 puan)
(Sırayla tezlerin adları yazılacak)
b) Eş danışman (her tez için)
(50 puan)
(Sırayla tezlerin adları yazılacak)
Tamamlanmış Yüksek Lisans Tez Yönetimi
c) Asıl danışman (her tez için)
(50 puan)
(Sırayla tezlerin adları yazılacak)
d) Eş danışman (her tez için)
(20 puan)
(Sırayla tezlerin adları yazılacak)
8- ÇEVİRİLER
a) Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap çevirisi
(50 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
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b) Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap bölümü çevirisi
(20 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
9- DERS KİTABI
a)Ders kitabı (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile) (100 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
b)Yardımcı ders kitabı (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile) (50 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
10- EDİTÖRLÜK, HAKEMLİK VE BİLİRKİŞİLİK FAALİYETLERİ
ULUSLARARASI
a) SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
(150 puan)
(Sırayla dergi adları yazılacak)
b) SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde editörlük (80 puan)
(Sırayla dergi adları yazılacak)
c) SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
(50 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
d) SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde hakemlik (30 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
e) Uluslararası proje hakemliği veya bilirkişiliği
(30 puan)
(Sırayla proje adları yazılacak)
ULUSAL
f) ULAKBİM tarafından taranan ulusal dergilerde editörlük
(70 puan)
(Sırayla dergi adları yazılacak)
g) ULAKBİM tarafından taranan ulusal dergilerde hakemlik
(20 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
h) Diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki dergilerde editörlük
(50 puan)
(Sırayla dergi adları yazılacak)
ı) Diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki dergilerde hakemlik
(5 puan)
(Sırayla yayın adları yazılacak)
j) Ulusal proje hakemliği veya bilirkişiliği
(20 puan)
(Sırayla proje adları yazılacak)
11- ÖDÜLLER
a) Alanında uluslararası bilimsel nitelikli yarışmalarda, ilk üç dereceye giren
araştırma, proje, mimari tasarım ödülleri için (her bir araştırmacıya) (40 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
b) Alanında uluslararası bilimsel nitelikli yarışmalarda mansiyon ödülü almak
(10 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
c) Uluslararası kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular (30 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
d) Alanında ulusal bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren
araştırma, proje, mimari tasarım ödülleri için her bir araştırmacıya
(20 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
e) Alanında ulusal bilimsel nitelikli yarışmalarda mansiyon ödülü almak (5 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
f) Ulusal kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular
(10 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
g) TÜBİTAK bilim ödülü
(120 puan)
12 - İDARİ GÖREVLER
En az 1 (bir) yıl görev yapmak kaydıyla görev başına her yıl için
a) Enstitü, Yüksekokul Müdürleri
(15 puan)
(Sırayla görevlerin adları yazılacak)
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b) Dekan Yardımcıları, Merkez Müdürleri, Enstitü ve Yüksekokul Müdür Yrd.
Bölüm Başkanı, Bölüm ya da Program Başkan Yrd. Anabilim Dalı Başkanı,
Koordinatörlükler (10 puan)
(Sırayla görevlerin adları yazılacak)
13 - EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKI
a) Lisansüstü seviyesinde son 5 yılda verilen her ders için, (en çok 15 ders için)
(5 puan)
(Ders görevlendirme belgeleri eklenecek)
b) Lisans ve önlisans seviyesinde son 5 yılda verilen her ders için, (en çok 15 ders
için)
(3 puan)
(Ders görevlendirme belgeleri eklenecek)
14- DİĞER AKADEMİK VE BİLİMSEL FAALİYETLER
a)Yurtdışı araştırma bursu kazanmak
(20 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
b) Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Ulusal ve Uluslararası
Kuruluşlar tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj
tasarım, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir
yarışmada asil ya da yedek jüri üyeliği yapmış olmak, (öğrenci yarışmaları hariç)
(5 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
c) Bilimsel Faaliyet icra eden derneklerde görev almak
(5 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
15- UYGULAMALI FAALİYETLER
GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANINDA
a) Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt
dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif
hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema,
televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime
girmesi veya tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması (120 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
b) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile uluslararası
jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
(60 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
c) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında
kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, gösteri, dinleti,
gösterim vs.)
(40 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
d) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmalarının yurtiçinde
kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, gösteri, dinleti,
gösterim vs.)
(20 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
e) Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt
içinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif
hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema, televizyon,
radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya
tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış olması(60 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
f) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal jürili
yurtdışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
(40 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
g) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde
jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
(20 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
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h) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile yurt
dışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (20 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
i) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde
karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
(10 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
j) Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal
gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
(30 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
k) Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi
sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
(30 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
l) Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak
ve bu grupların gösterilerinin yurtdışında sunumunu sağlamak
(20 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
m) Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak
ve bu grupların gösterilerinin yurtiçinde sunumunu sağlamak
(15 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
SPOR ALANINDA
ULUSLARARASI
a) Uluslararası Spor Federasyonları yönetiminde en az 1 yıl görev yapmak (100 Puan)
(Sırayla adları yazılacak)
b) Uluslararası Spor Federasyonlarının alt kurullarında (teknik, eğitim, proje, disiplin
vb.) en az 1 yıl görev yapmak
(90 Puan)
(Sırayla adları yazılacak)
c) Uluslararası düzeyde hakemlik ve antrenörlük yapmak
(90 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
d) Spor branşlarında yetiştirdiği sporcularla yurt dışındaki turnuvalarda (Olimpiyat
Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonaları) ilk üç
dereceden birini almak
(70 Puan).
(Sırayla adları yazılacak)
e) Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki turnuvalara katılımını sağlamak
(30 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
ULUSAL
f) Ulusal Federasyonların Yönetim kurullarında en az 1 yıl görev yapmak (60 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
g) Ulusal Federasyonların alt kurullarında (teknik, eğitim, proje, disiplin vb.) en az 1
yıl görev yapmak
(60 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
h) Spor branşlarında yetiştirdiği sporcularla Türkiye Şampiyonası ilk üç dereceden
birini almak
( 40 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
ı) Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt içindeki turnuvalara katılımını
sağlamak
(10 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
i) Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonalarında takımı ve/veya sporcusu ilk 3
dereceye girmiş olmak
(20 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
DİĞER
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j) Milli takımlar düzeyinde hakem, masör, kondisyoner vb. görev almış olmak (30 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
k) Milli takımlarda antrenörlük yapmak (her yıl için)
(20 Puan)
(Sırayla adları yazılacak)
l) Milli takımda görev almasını sağladığı her sporcu için
(15 puan)
(Sırayla adları yazılacak)
(6-15) MADDELERDEN ALDIĞI TOPLAM PUAN
GENEL TOPLAM PUANI
Yukarıdaki bilgilerin tarafımdan doldurulduğunu ve doğruluğunu beyan eder, aksi takdirde
doğacak yükümlülükleri kabul ederim.
İmza
:
Tarih
: …/…./20..
Adı Soyadı :
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