AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesinin Fakülte,
Konservatuvar, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü ve Rektörlüğe bağlı birimlerinde öğretim
üyeliği kadrolarına başvuracak olan adayların bilimsel yetkinliğinin yeterliliğini değerlendirmektir.
Bununla birlikte yönerge ile ilan edilen kadrolara yapılan başvurularda nesnelliği sağlamak, adayların
kendilerini hazırlamalarını ve durumlarını değerlendirmelerini kolaylaştırmak, yükseltilme ve atanma
sürecinde şeffaflığı sağlamak ve bilimsel çalışmaları teşvik etmek, bilimsel rekabeti özendirmek ve
Üniversitenin ulusal/uluslararası üniversiteler sıralamasında saygın üniversiteler arasında yer almasını
sağlamak amaçlanmaktadır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin hükümlerine ek olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim
üyeliği kadrolarına yükseltilme ve atanmalarında aranan asgari koşulları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme Yönetmeliğinin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) AHCI: Sanat ve Beşeri Bilimler Endeksi’ni (Art and Humanities Index),
b) Atıf: Hakemli dergilerde veya tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda,
yayımlanan bir eserde, başka bir yazarın çalışmasından alıntı yapılmasını,
c) Başlıca Araştırma Eseri: Üniversitelerarası Kurul’un doçentliğe başvuruda ilgili bilim dalı
için asgari yayın koşulunu karşılamada kabul ettiği yayın grubunda olmak ve doçentlikten sonra
yayınlanmak koşuluyla; tek yazarlı makaleyi, tez danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrencilerle birlikte
yazılmış iki yazarlı makaleyi (iki danışmanlı lisansüstü çalışmalardan üretilmiş makalelerde
yazarlardan biri ikinci danışman olmak koşuluyla üç yazarlı makaleler de kabul edilir.),
yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir projeden üretilmiş makaleyi veya uzmanlık alanı ile ilgili
basılmış tek yazarlı kitabı (ders kitabı dışında),
ç) Başlıca Yazar: Tek yazarlı makalede yazarı, birden fazla yazarlı makalenin yazarlarından
ilk sırada yer alan yazarı, 1. veya 2. danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış
makalede yazarı (aynı makalede birden fazla öğrenci veya ikinci danışman da yer alabilir),
yürütücülüğünü yaptığı projeden üretilmiş makaledeki yazarı,
d) Bildiri: Hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel konferans, sempozyum veya kongrede
sözlü olarak sunulan özet ya da tam metin olarak yayımlanan bildiriyi,
e) ESCI: Yükselen Kaynaklar Atıf Endeksi'ni (Emerging Sources Citation Index)
f) Kitap: Tanınmış ulusal ya da uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan
bilim/tasarım/sanat alanındaki ve ISBN numarası olan kitapları (kongre kitapları ve bu kitapların
içerisindeki bölümler kitap olarak değerlendirmeye alınmaz),
g) Ödül: Başvuru sahibinin, kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu mesleki, bilimsel veya sanatsal
faaliyetler dolayısıyla almış olduğu ödülleri,
ğ) Patent: Ulusal mevzuat kapsamında başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda Türk
Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen patenti veya Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında
yapılan ve uluslararası araştırma raporunun yazılı görüş kısmında veya uluslararası ön inceleme
raporunda en az bir istemin patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş basamağı, sanayiye
uygulanabilirlik) sağladığı ifade edilen uluslararası patent başvurusunu veya Avrupa Patent
Sözleşmesi kapsamında başvurusu yapılan ve Avrupa Patent Ofisi tarafından verilen patenti,

h) Proje: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum,
kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak
fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını
belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler bütününü,
ı) SCI: Bilim Atıf Endeksi’ni (Science Citation Index),
i) SCI-Expanded: Genişletilmiş-Bilim Atıf Endeksi’ni (Science Citation Index- Expanded),
j) Sanat ve Tasarım Etkinliği: Sanatsal niteliği haiz sergi, bienal, trienal, gösteri, konser,
dinleti, festival veya gösterim etkinliklerini,
k) SSCI: Sosyal Bilimler Atıf Endeksi’ni (Social Sciences Citation Index),
l) Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları
Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en
az 20 kitap yayımlamış yayınevini,
m) Tasarım: Bir yapı, ürün veya nesnenin ilk çizim veya taslağını,
n) ULAKBİM-TR DİZİN: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezini,
o) Ulusal Hakemli Dergi: Yılda en az iki kez yayınlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılı
veya online yayınlanmış dergiyi,
ö) Ulusal Kurum: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki
üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 10 kitap
yayımlamış kurumu,
p) Uluslararası Alan Endeksi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen
Uluslararası Alan Endekslerini,
r) Uluslararası Kongre: Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü bildiri sunan
konuşmacının katıldığı ve bildirilerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılarca sunulduğu
etkinliği,
s) Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten,
yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı
yazarlara ait Türkçe dışında en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevini,
ş) Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün matbu veya
elektronik ortamda yayımlanmış makaleyi,
t) Yayın: Dergilerde yayınlanmış derlemeyi, araştırma makalesini veya kısa makaleyi (editöre
mektubu, yorumu, vaka takdimini, teknik notu, araştırma notunu, özet ve kitap kritiğini), kitap veya
kitap bölümünü, editörlük ve editör kurulu üyeliğini ve ses ve/veya görüntü kaydını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Değerlendirme Koşulları
Başvuru ve Ön Değerlendirme
MADDE 5- (1) Kadro ilanı sonrasında, öğretim üyeliği kadrolarına başvuracak olan adaylar,
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyon Kocatepe
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kapsamında istenen bilgi ve
belgeler ile akademik çalışmalarının yer aldığı dosyayı ilanda belirtilen ilgili birime sunar. Ayrıca
başvuru sahibi, dosyasındaki yayınların ve etkinliklerin yer aldığı dijital kopyayı içeren jüri sayısı
kadar taşınabilir belleği, başvuru dosyasına ilave eder.
(2) İlan edilen kadroya başvuran adayların dosyaları, Rektör tarafından belirlenecek Ön
İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca ön incelemeye alınır. Bir rektör yardımcısının
başkanlığında, ilandaki unvanlar da dikkate alınarak, en az üç öğretim üyesinden oluşan Ön İnceleme
ve Değerlendirme Komisyonu, adayların dosyalarını bu yönergede atanma için şart koşulan asgari
koşulları sağlayıp sağlamadığı yönünden inceler ve hazırlayacağı raporu Rektörlüğe sunar. Ön görülen

asgari koşulları sağlayan adayın ilan edilen kadrolara başvurusu kabul edilir. Asgari koşullar açısından
dosyası reddedilen adaylar, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Komisyona sunulmak üzere
itirazlarını Rektörlüğe yaparlar. Komisyon yapılan itirazı üç gün içerisinde karara bağlar. Kabul edilen
başvuru için Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin
ilgili maddesine göre süreç başlamış olur.
(3) Puanlamaya dayalı ön değerlendirmenin gerektirdiği koşulların sağlanmış olması,
akademik atamalarda adaylar için bir hak oluşturmaz.
Doktor Öğretim Üyeliği için Başvuru ve Değerlendirme Koşulları
MADDE 6- (1) Doktor Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atanma işlemleri, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununa göre hazırlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin
Doktor Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atanma ile ilgili maddelerinde tanımlanan koşullara göre
yapılır.
(2) Başvuru Koşulları:
a) Doktor Öğretim Üyeliğine başvuran adaylar için, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki
genel şartlara sahip olmak,
b) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurabilmek için doktora ya da sanatta yeterlik
eğitimini tamamlamış olmak,
c) İlk kez atanmada Doktor Öğretim Üyesi Atamalarında Alanlara Göre Asgari Şartları
tanımlayan Tablo 1’deki şartları sağlamış olmak,
Tablo 1. Doktor Öğretim Üyesi Atamalarında Alanlara Göre Asgari Şartlar
Üniversitelerarası Kurul
Atanma için Ek-1’de Yer Alan Tablodaki
Doçentlik Temel Alanı
Maddelerden Sağlanması Gereken Asgari Şartlar
1) En az bir tanesi 1.1. veya 1.2 maddelerinden olmak
-Eğitim Bilimleri
üzere; 1.1, 1.2. veya 1.3 maddelerinden 2 yayımlanmış
-Spor Bilimleri
makalesi olmak.
2) 1.5. maddesinden 1 yayımlanmış makalesi olmak.*
1) 1.1. maddesinden 2 yayımlanmış makalesi olmak.
-Sağlık Bilimleri
2) 1.5. maddesinden 1 yayımlanmış makalesi olmak.*
-Fen Bilimleri
-Mühendislik
-Mimarlık, Planlama ve
1) 1.1. maddesinden 2 yayımlanmış makalesi olmak.
Tasarım
2) 1.5. maddesinden 1 yayımlanmış makalesi olmak.*
-Ziraat, Orman ve Su
Ürünleri
1) En az bir tanesi 1.1. maddesinden olmak üzere; 1.1
-Matematik
veya 1.2 maddelerinden yayımlanmış 2 makalesi olmak.
-İstatistik
2) 1.5. maddesinden 1 yayımlanmış makalesi olmak.*
-Sosyal, Beşeri ve İdari
1) 1.1., 1.2. veya 1.3. maddelerinden 2 yayımlanmış
Bilimler
makalesi olmak.
-İlahiyat
2) 1.5. maddesinden 1 yayımlanmış makalesi olmak.*
-Filoloji
(Değişik:31/08/2021-2021-09/52-b) 1) 1.1., 1.2. veya 1.3.
maddelerinden 1 yayımlanmış makalesi olmak veya 3.1
-Hukuk
veya 3.2 maddelerinden tek yazarlı özgün bilimsel 1 adet
yayımlanmış kitabı olmak.
1) 1.1., 1.2. veya 1.3. maddelerinden 1 yayımlanmış
makalesi olmak.
-Güzel Sanatlar
2) 9.1.-9.13. maddelerinden 30 puan toplamış olmak
3) 1.5. maddesinden 1 yayımlanmış makalesi olmak.*

Asgari
Puan
150
150

150

150

150

150

150

Doktor öğretim üyesi atamalarında DOI numarası alınarak yayına kabul edilmiş makaleler de başvuru
ve atama da geçerlidir.
*Atanmalar için gerekli ULAKBİM makalesi şartı yerine Ek-1’deki tabloda yer alan 1.1. veya
1.2. maddelerinden yayımlanmış veya DOI numarası alınarak yayına kabul edilmiş makaleler de kabul
edilebilir.
ç) Süresi sona eren Doktor Öğretim Üyesi, son atanma döneminde gerçekleştirdiği bilimsel
çalışmaların yer aldığı güncel özgeçmişi ile birlikte görev süresinin sona ereceği tarihten 2 (iki) ay
önce bağlı olduğu akademik birime yeniden atanma için dilekçe ile başvurur.
d) Yeniden atanmalarda (görev uzatmalarında) en son atanma tarihinden itibaren;
1-3. maddelerden en az 40 puan olmak üzere toplam 90 puan alanlar 1 (bir) yıl için,
1-3. maddelerden en az 60 puan olmak üzere toplam 120 puan alanlar 2 (iki) yıl için,
1-3. maddelerden en az 90 puan olmak üzere toplam 150 puan alanlar 3 (üç) yıl için,
1-3. maddelerden en az 120 puan olmak üzere toplam 180 puan alanlar 4 (dört) yıl için
atanmaya hak kazanır.
e) Yükseköğretim Kurulu tarafından ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci alımı için belirlenen
öğretim üyesi sayısında asgari şartları sağlamayan bölüm, anabilim/anasanat dalı, bilim/sanat dalı veya
programa atanacak adaylarda, başvuru koşullarının %50’si aranır.
(3) Değerlendirme Koşulları:
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine
uygun olarak hazırlanmış dosyaların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddesine göre oluşturulan jüri tarafından incelenmiş ve jüri üyelerinin çoğunluğunun olumlu görüş
belirtmiş olması gerekir.
b) Atama önerisi yapmaya yetkili birimin yönetim kurulu, jüri raporlarına göre, adayın
atanmasını ya da atanmamasını önerir.
c) Yeniden atanmalarda süresi uzatılacak adaylar için birim yönetimi, yeniden atanmanın
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne uygunluğuna
ilişkin ilgili bölüm /anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşünü alarak birim yönetim kuruluna
sunar. Birim yöneticisi, yönetim kurulunun kararını dikkate alarak yeniden atanma ya da atanmama
önerisini rektörlüğe teklif eder. Yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından yeniden
atama yapılabilir.
ç) Yeniden atanmalarda kriterleri sağlayamayan öğretim üyeleri için öğretim üyeliği süresince
bir kez 1 yıllık ek süre verilebilir. Verilen ek süre sonunda yeterli puanı sağlayamayanların durumu,
birim yönetim kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır. Ancak, önlisans,
lisans veya lisansüstü eğitiminde programın devamlılığının sağlanmasında zorunluluk gerektiren
durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu Teklifi ile rektör tarafından en fazla 3 yıla kadar 1’er yıl süre
ile yeniden atama yapılabilir.
d) Doktor Öğretim Üyeliği kadrosuna ilk atanma işlemleri tamamlanan ve koşulları sağladığı
kararlaştırılan adaylar, rektör tarafından, 2547 sayılı kanunun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğine göre Doktor Öğretim Üyesi olarak 2 yıllığına atanırlar.
Doçentlik için Başvuru ve Değerlendirme Koşulları;
MADDE 7- (1) Doçentliğe yükseltilme ve atanma işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununa göre hazırlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin doçentliğe
yükseltilme ve atanma ile ilgili maddelerinde tanımlanan koşullara göre yapılır.
(2) Başvuru Koşulları:
a) Doçent kadrolarına atanabilmek için, 2547 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca doçentlik
unvanını almış bulunmak veya yurt dışında alınan doçentlik unvanının, 2547 sayılı Kanunun 27.
maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından Türkiye’de geçerli sayılmış olması gereklidir.
b) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

c) Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre
doçentlik kadrosuna başvurabilmek için Doçent Atamalarında Alanlara Göre Asgari Şartları
tanımlayan Tablo 2’deki şartları doktora sonrası yapılan çalışmalarla sağlamış olmak,
ç) Başvuruda Tablo 2’deki yayınlardan en az 400 puanı almış olmak ve Ek-1 de yer alan diğer
faaliyetlerle birlikte en az 500 puan almış olmak gereklidir.
Tablo 2. Doçent Atamalarında Alanlara Göre Asgari Şartlar
Üniversitelerarası
Atanma için Ek-1’de Yer Alan Tablodaki Maddelerden Asgari
Kurul Doçentlik
Sağlanması Gereken Asgari Şartlar
Puan
Temel Alanı
1) 2 tanesinde başlıca yazar olmak üzere; 1.1 veya 1.2.
-Eğitim Bilimleri
maddelerinden 4 yayımlanmış makalesi olmak.
400
-Spor Bilimleri
2) 1.5. maddesinden başlıca yazar olduğu yayımlanmış 1
adet makalesi olmak.**
1) 2 tanesinde başlıca yazar olmak üzere; 1.1. maddesinden
4 yayımlanmış makalesi olmak.
-Sağlık Bilimleri
400
2) 1.5. maddesinden başlıca yazar olduğu yayımlanmış 1
adet makalesi olmak.**
-Fen Bilimleri
-Mühendislik
1) 2 tanesinde başlıca yazar olmak üzere; 1.1. maddesinden
-Mimarlık, Planlama
4 yayımlanmış makalesi olmak.
400
ve Tasarım
2) 1.5. maddesinden başlıca yazar olduğu yayımlanmış 1
-Ziraat, Orman ve Su adet makalesi olmak.**
Ürünleri
1) 1 tanesinde başlıca yazar olmak üzere; 1.1. maddesinden
-Matematik
yayımlanmış 3 makalesi olmak.
400
-İstatistik
2) 1.5. maddesinden başlıca yazar olduğu 2 yayımlanmış
makalesi olmak.**
-Sosyal, Beşeri ve
1) 2 tanesinde başlıca yazar olmak üzere; 1.1., 1.2. veya
İdari Bilimler
1.3. maddelerinden 3 yayımlanmış makalesi olmak.
400
-İlahiyat
2) 1.5. maddesinden başlıca yazar olduğu 2 yayımlanmış
-Filoloji
makalesi olmak.**
(Değişik:31/08/2021-2021-09/52-b)
1) En az 3 tanesi 1.5 maddesinden olmak üzere 1.1, 1.2,
1.3 veya 1.5 maddelerinden en az 5 yayımlanmış makalesi
-Hukuk
400
olmak.
2) Bunlardan en az 2 tanesinde başlıca yazar olmak.
1) ÜAK’ın belirlediği doçentlik başvurusunda istenen
koşulları sağlamak
-Güzel Sanatlar
2) 9.1.-9.13. maddelerinden 100 puan toplamış olmak
400
3) 1.1., 1.2., 1.3. veya 1.5. maddelerinden, başlıca yazar
olduğu, yayımlanmış 2 makalesi olmak.
** Atanmalar için gerekli ULAKBİM makalesi şartı yerine Ek-1’deki tabloda yer alan 1.1. veya 1.2.
maddelerinden yayımlanmış makaleler de geçerlidir.
d) Güzel Sanatlar Eğitimi veya Müzik Eğitimi doçentlik temel alanlarında doçent atamalarında
Tablo 2'de yer alan Eğitim Bilimleri temel alanındaki asgari şartları sağlamak yeterlidir.
e) Yükseköğretim Kurulu tarafından ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci alımı için belirlenen
öğretim üyesi sayısında asgari şartları sağlamayan bölüm, anabilim/anasanat dalı, bilim/sanat dalı veya
programa atanacak adaylarda, başvuru koşullarının %50’si aranır.
(3) Değerlendirme Koşulları:
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine
uygun olarak hazırlanmış dosyaların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili

maddesine göre oluşturulacak jüri tarafından incelenmiş ve jüri üyelerinin çoğunluğunun olumlu görüş
belirtmiş olması gerekir.
b) Üniversite yönetim kurulu, jüri raporlarına göre, adayın atanmasını ya da atanmamasını
önerir.
c) Doçentlik kadrosuna yükseltilme ve atanma işlemleri tamamlanan ve koşulları sağladığı
kararlaştırılan adaylar, rektör tarafından, 2547 sayılı Kanunun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’ne göre Doçent olarak atanırlar.
Profesörlük için Başvuru ve Değerlendirme Koşulları
MADDE 8- (1) Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununa göre hazırlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin profesörlüğe
yükseltilme ve atanma ile ilgili maddelerinde tanımlanan koşullara göre yapılır.
(2) Başvuru Koşulları:
a) Profesörlük kadrosuna atanmak için, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartlara
sahip olmak,
b) Doçent unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile
ilgili bilim alanında çalışmış olmak,
c) Atanma için doçent unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında uluslararası düzeyde
orijinal eserler vermiş olmak (yayınlardan birinin, başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak
belirtilmesi gerekir),
ç) Atanma için uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmuş
olmak,
d) Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre
profesör kadrosuna başvurabilmek doçentlik sonrasında Tablo 3’deki şartları doçentlik sonrası
sağlamış olmak ve ayrıca Tablo 4’teki faaliyetlerden en az birini gerçekleştirmiş olmak,
e) Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre
profesör kadrosuna başvurabilmek için doçentlik sonrasında Tablo 3’teki yayınlardan en az 500 puan
ve Ek-1 de yer alan diğer alanlarla birlikte en az 600 puan almış olmak gereklidir.
Tablo 3. Profesör Atamalarında Alanlara Göre Asgari Şartlar
Üniversitelerarası
Atanma için Ek-1’de Yer Alan Tablodaki Maddelerden
Kurul Doçentlik
Sağlanması Gereken
Temel Alanı
Asgari Şartlar
1) En az 1 tanesi 1.1. maddesinden olmak üzere; 1.1 veya 1.2
maddelerinden 4 yayımlanmış makalesi olmak. Bunlardan en
-Eğitim Bilimleri
az 2 tanesinde başlıca yazar olmak.
-Spor Bilimleri
2) 1.5. maddesinden başlıca yazar olduğu 2 yayımlanmış
makalesi olmak.***
1) En az 2 tanesi başlıca yazar olmak üzere; 1.1. maddesinden 5
yayımlanmış makalesi olmak.
-Sağlık Bilimleri
2) 1.5. maddesinden başlıca yazar olduğu yayımlanmış 1 adet
makalesi olmak.***
-Fen Bilimleri
-Mühendislik
1) En az 2 tanesi başlıca yazar olmak üzere; 1.1. maddesinden 5
-Ziraat, Orman ve
yayımlanmış makalesi olmak.
Su Ürünleri
2) 1.5. maddesinden başlıca yazar olduğu, yayımlanmış 1 adet
-Mimarlık, Planlama makalesi olmak.***
ve Tasarım
-Matematik
1) En az 2 tanesinde başlıca yazar olmak üzere; 1.1.
(Matematik ve
maddesinden 4 yayımlanmış makalesi olmak.
İstatistik)
2) 1.5. maddesinden başlıca yazar olduğu, 2 yayımlanmış

Asgari
Puan

500

500

500

500

makalesi olmak.***
1) En az 2 tanesinde başlıca yazar olmak üzere; 1 tanesi 1.1.
-Sosyal, Beşeri ve
veya 1.2. maddelerinden, 3 tanesi de 1.1., 1.2. veya 1.3.
İdari Bilimler
maddelerinden olmak kaydıyla 4 adet yayımlanmış makalesi
500
-İlahiyat
olmak.
-Filoloji
2) 1.5. maddesinden başlıca yazar olduğu 2 yayımlanmış
makalesi olmak.***
(Değişik:31/08/2021-2021-09/52-b)
1) En az 3 tanesi 1.5 maddesinden olmak üzere; 1.1, 1.2, 1.3
veya 1.5 maddelerinden en az 6 makale yayımlamış olmak.
-Hukuk
500
Bunlardan en az 3 tanesinde başlıca yazar olmak.
2) 3.1 veya 3.2 maddelerinden tek yazarlı doçentlik sonrası 1
adet özgün bilimsel kitap yayımlamış olmak.
1) ÜAK’ın belirlediği doçentlik başvurusunda istenen koşulları
doçentlik sonrasında 1 kez daha sağlamak
-Güzel Sanatlar
2) 9.1.-9.13. maddelerinden 100 puan toplamış olmak
500
3) 1.1., 1.2., 1.3. veya 1.5. maddelerinden, başlıca yazar olduğu
3 yayımlanmış makalesi olmak.
*** Atanmalar için gerekli ULAKBİM makalesi şartı yerine Ek-1’deki tabloda yer alan 1.1. veya 1.2.
maddelerinden yayımlanmış makaleler de geçerlidir.
Tablo 4. Tüm Alanlardaki Profesör Atamalarında İstenen Ek Faaliyetler
1. 4.1., 4.2. ve 4.3. maddelerinde ifade edilen tamamlanmış ya da devam eden proje
türlerinden birinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olmak,
2. 5.1. ve 5.2. maddelerindeki faaliyetlerden en az birini gerçekleştirmiş olmak (Alanında
uluslararası ya da ulusal tescillenmiş patent almış olmak),
3. Doçentlik sonrasında, alanındaki bir kurumda bilimsel ve akademik çalışmalarda bulunmak
için yurt dışında kesintisiz en az 3 ay bulunmuş olmak,
4. Konservatuvar alanlarında metot veya albüm çalışması yapmış olmak ,
5. Doçentlik sonrası ve başlıca yazar olmak üzere;
a. Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Matematik ve İstatistik temel alanları için Ek-1’deki
Tablodaki 1.1 maddesinden,
b. Sağlık Bilimleri, Fen bilimleri, Mühendislik temel alanlarında 1.1. maddesinden,
c. Sosyal, Beşeri, İdari, İlahiyat ve Filoloji alanlarında…1.1., 1.2. veya 1.3.
maddelerinden,
ç. Güzel sanatlar temel alanında 1.1., 1.2. veya 1.3. maddelerinden
1 adet makale yayınlamış olmak.
(Ek:31/08/2021-2021-09/52-b) 6. Hukuk alanı için 3.1 veya 3.2 maddelerinden, doçentlik sonrası,
tek yazarlı 1 adet özgün bilimsel kitap yayımlamış olmak.
f) Güzel Sanatlar Eğitimi veya Müzik Eğitimi doçentlik temel alanlarındaki Profesör
atamalarında Tablo 3'te yer alan Eğitim Bilimleri temel alanındaki asgari şartları sağlamak ve Tablo
4’teki faaliyetlerden en az birini gerçekleştirmiş olmak yeterlidir.
g) 2547 sayılı Kanun’un 27. maddesi gereğince doçentlik sınavını başarmış sayılarak yabancı
ülkelerde aldığı unvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. fıkrasındaki şartları yerine getirmiş olanların (bu
durumdaki adayların doçentlikteki hizmet süreleri, unvanı yabancı ülkede aldıkları tarihten başlar),
2547 sayılı Kanun’un 28. maddesi gereğince profesörlüklerinin Türkiye’de geçerli sayılmasının
Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilmiş olması,
ğ) Rektörlük tarafından yapılan ilanda belirtilen diğer özellikleri taşıyor olmaları
gerekmektedir.
h) Yükseköğretim Kurulu tarafından ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci alımı için
belirlenen öğretim üyesi sayısında asgari şartları sağlamayan bölüm, anabilim/anasanat dalı,
bilim/sanat dalı veya programa atanacak adaylarda, başvuru koşullarının %50’si aranır.

(3) Değerlendirme Koşulları:
a) Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine
uygun olarak hazırlanmış dosyaların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddesine göre oluşturulacak jüri tarafından incelenmiş ve jüri üyelerinin çoğunluğunun olumlu görüş
belirtmiş olması gerekir.
b) Üniversite yönetim kurulu, jüri raporlarına göre adayın atanmasını ya da atanmamasını
önerir.
c) Profesörlük kadrosuna yükseltilme ve atanma işlemleri tamamlanan ve koşulları sağladığı
kararlaştırılan adaylar, rektör tarafından 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre profesör olarak atanırlar.
ç) Profesörlük kadrosuna başvuran aday, doçentlik unvanını aldıktan sonraki eserleri için puan
tablosunu hazırlar. Ancak, adayın tüm akademik geçmişinin Jüri üyeleri tarafından incelenebilmesi
amacıyla, adayın tüm akademik çalışmasını içeren özgeçmişi yanında, tüm akademik geçmişi için de
bir puan tablosu hazırlayarak dosyasına koyması gerekir.
Puantaj Hesaplaması
MADDE 9- (1) Ekli tabloda yer aldığı şekliyle yayın, sanat ve tasarım etkinliklerine ve diğer
bilimsel sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklere katkıda bulunan kişilerin birden fazla olduğu
durumlarda aşağıda tanımlanan tablodaki oranlara göre puantaj hesaplaması esas alınır.
Tablo 5. Eserlere Katkıda Bulunan Kişilerin Puan Hesap Tablosu
Hak edilen puan (Öngörülen tam puanın yüzdesi)
Eserdeki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Yazar/Müellif 1.
isim isim isim isim isim isim isim isim isim isim
Sayısı
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
1 isimli

100

2 isimli

100

90

3 isimli

90

80

70

4 isimli

80

70

60

50

5 isimli

80

70

60

50

30

6 isimli

70

60

50

40

30

20

7 isimli

70

60

50

40

30

10

8 isimli ve
fazlası

7 isim ile aynı
(6. yazardan sonrakiler öngörülen puanın %10'unu alır)
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10 - (1) Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan Yönerge
MADDE 11 – (1) Üniversite Senatosunun 20/11/2018 tarih ve 2018/52 sayılı kararıyla kabul
edilen Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 31 Aralık
2020 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacaktır.

Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildikten sonra Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının onaylaması halinde 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
EK-1:Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilmelerde
Dikkate Alınacak Puanlama Sistemi
1

MAKALELER

1.1.a

Yazar(lar):Yıl,Makale Adı, Dergi Adı, Cilt, Sayı, Sayfa,
ScienceCitation Index (SCI), SCI-Expanded, SocialScienceCitation Index (SSCI), ArtsandHumanitiesCitation
Index (AHCI) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu
sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi

1.1.b

Q2 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi

1.1.c

Q3 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi

1.1.d

Q4 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi
Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup,
tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Scopus veya eğitim alanında ERIC (Education Resources Information Center), British Education Index,
EducationFulltext (H.W.Wilson), Australian Education Index tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik
not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere
yayımlanmış makale

1.1.

1.2.a
1.2.b
1.3.
1.4.

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve uluslararası alan endeksleri dışındaki uluslararası endeks ve özler tarafından
taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden
yayınlar dışındaki makaleler

ULAKBİM TR-DİZİN tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup,
tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet
1.6.
türünden yayınlar dışındaki makaleler
Diğer bilimsel, sanatsal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve
1.7.
özet türünden yayınlar dışındaki makaleler ya da görsel, işitsel veya görsel işitsel üretimler
1.1., 1.2., 1.3. 1.4., 1.5., 1.6. ve 1.7. maddelerinde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup,
tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı
1.8.
(%50)
 Q1, Q2, Q3, Q4 Web of Science dergi sınıflamalarını temsil etmektedir
 1.1 ve 1.2 kategorilerindeki dergiler aynı zamanda ULAKBİM tarafından da taranıyorsa makale puanı %10 artırılarak
hesaplanır.
 Makalenin yayınlandığı yıldaki endeks durumu esas alınır
1.5.

2

BİLDİRİLER

Puan

160
140
120
100
80
70
60
40
60
40
30

Puan

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve
programda yer alan
2.1.

Tam metin olarak yayımlanan bildiri

2.2.

Özet metin olarak yayımlanan bildiri

10
6

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve
programda yer alan
2.3.

Tam metin olarak yayımlanan bildiri

2.4.

Özet metin olarak yayımlanan bildiri

8
5

3

KİTAPLAR

Puan

Yazar(lar): Yıl, Kitap/Bölüm Adı, Basım Yeri: Yayınevi, ISBN
3.1.

İlgili alanda tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap
İlgili alanda uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap

3.2.

Ulusal kurumlar ve tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap

3.3.

Ders kitabı olarak yayımlanan kitaplar için 3.1 veya 3.2 maddelerinde belirlenen puanların yarısı (%50)
İlgili alanda tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm (bölüm listesi esas alınır ve
aynı kitaptaki bölümlerden sadece ikisi dikkate alınır).
İlgili alanda uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm (aynı kitaptaki bölümlerden sadece ikisi
dikkate alınır)
Ulusal kurumlar ve tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm (aynı kitaptaki bölümlerden
sadece ikisi dikkate alınır).
Ders kitabı olarak yayımlanan kitaplar için 3.4., 3.5. ve 3.6. maddelerinde belirlenen puanların yarısı (%50)

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4

SONUÇLANDIRILMIŞ PROJELER

140
90
80
70
45
40

Puan

Proje Bilgileri: Destek Alınan Kaynak, Yıl
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5

Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje
TÜBA veya TÜBİTAK destekli proje (Bu kapsamda sadece 1001, 1002, 1003, 1005, 1007, 1501, 1505, 3001,
3501, 4005 projeleri dikkate alınır.)
Bakanlık destekli proje
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Ar-Ge, yenilik ve
özgün tasarım projeleri)
Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri)
Yükseköğretim kurumları tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi
Yukarıdaki projelerde yürütücü olarak görev alanlar tam puan, araştırmacı/danışman/bursiyer olarak görev alanlar
ise ilgili maddedeki puanın %50’sini alır. Sosyal sorumluluk projeleri bu kapsamda puanlanmaz.
PATENT/TESCİL EDİLMİŞ BULUŞ/FAYDALI MODEL

140
100
80
60
60
40

Puan

Patent/Tescil Edilmiş Buluş/Faydalı Model Bilgileri
5.1

Alanında uluslararası tescillenmiş patent

5.2

Alanında ulusal tescillenmiş patent

5.3

Faydalı model

5.4

Endüstriyel tasarım tescili

5.5

Çeşit/ırk/tür tescili

6

ÇEVİRİLER

140
115
70
45
45
Puan

Çevirinin Kaynak Bilgileri
6.1

Alanında kitap çevirisi

6.2

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi

7

EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİKLER

25
10

Puan

Kitap/Dergi Bilgileri
7.1

SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük her yıl için
Q1 kategorisindeki dergiler için
Q2 kategorisindeki dergiler için
Q3 kategorisindeki dergiler için
Q4 kategorisindeki dergiler için

7.2

Uluslararası alan endeksi ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük, her yıl için

7.3

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük, her yıl için

100
80
70
60
50
50

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki hakemli dergilerde editörlük, her yıl için
Yukarıdaki maddelerin kapsamı dışında kalan diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki dergilerde editörlük, her yıl
için
Yukarıda belirtilen dergilerde yardımcı editörlük, akademik editörlük (alan editörlüğü) veya konuk editörlük; her
yıl için, ilgili maddelerde belirtilen puanların yarısı (%50)
Yukarıda belirtilen dergilerde hakemlik; her yıl en fazla 5 adet hakemlik için, ilgili maddelerde belirtilen
puanların beşte biri (%20)
İlgili alanda uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü
İlgili alanda uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü, editör sayısına bölünür.

7.9

8

Tanınmış ulusal kurumlar ve yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü, editör sayısına bölünür.

ATIFLAR

20
15

70
40
40

Puan

Atıf Yapılan Eser Bilgileri
Web of Science tarafından belirlenen h faktörü x (çarpı)
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer
8.2
almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve adayın
yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan
8.3
her eseri için
Hakemli dergilerde, tezlerde ve bilimsel kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan
8.4
her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için
Adayın yazar olarak yer almadığı diğer yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın
8.5
atıf yapılan her eseri için
Adayın kendi yayınlarına yaptığı atıflar değerlendirmeye alınmaz.
• Doktor öğretim üyesi için; adayın tüm yayınlarına yapılan atıflar değerlendirilir.
• Doçentlik için adayın; tüm yayınlarına, doktora/sanatta yeterlik derecesini aldıktan sonra yapılan atıflar değerlendirilir.
• Profesörlük için; adayın tüm yayınlarına, doçent unvanını aldığı tarihten sonra yapılan atıflar değerlendirilir.
8.1

9

9.1

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Eser Bilgileri
Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca
satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema,
televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış
ülkelerde uygulanmış olması
Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca
satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema,
televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime dinletime girmesi veya tasarım projelerinin
kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış olması
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat ve tasarım
etkinliklerinde kabul edilmek.
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurtdışı karma sanat ve tasarım
etkinliklerine kabul edilmek
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerine
kabul edilmek
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak

9.12

Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat ve tasarım
etkinliklerine katılmak
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat ve tasarım
etkinliklerine katılmak
Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine
eserleriyle katılmak.
Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine
eserleriyle katılmak
Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış olmak

9.13

Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış olmak

9.14

Metot Çalışması yapmış olmak

9.7
9.8
9.9
9.10
9.11

10
7
4
3
1

Puan

70

50
40
20
10
30
20
15
10
15
10
50
30
70

9.15

10

Albüm çalışması yapmış olmak

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

70
Puan

Son beş yılda verilmiş dersler; her yarıyılda en fazla beş ders için
10.1

Lisansüstü

10.2

Lisans

10.3

Ön Lisans

10.4

Erasmus kapsamında ders verme

11

TEZ YÖNETİMİ

3
2
1
10
Puan

Danışmanlığında tamamlanmış her bir tez için
11.1

Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik

11.2

Yüksek Lisans

11.3

İkinci danışmanlık için yukarıda verilen puanların yarısı (%50)

12

DİĞER BİLİMSEL, SANATSAL VE TASARIMA YÖNELİK ETKİNLİKLER

20
10

Puan

Etkinlik bilgileri
12.1

Yurtdışı sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

12.2

Yurtiçi sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

12.7

Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bienal vb. bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde
düzenleme ve yürütme kurullarında başkanlık yapmak
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bienal vb. bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde
düzenleme ve yürütme kurullarında görev almak
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bienal vb. bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde
düzenleme ve yürütme kurullarında başkanlık yapmak
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bienal vb. bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde
düzenleme ve yürütme kurullarında görev almak
Yurtdışı yayınlarda adayın kendi alanında bilimsel, sanatsal çalışmaları hakkında yayın yapılmış olması

12.8

Yurtiçi yayınlarda adayın kendi alanında bilimsel, sanatsal çalışmaları hakkında yayın yapılmış olması

12.9

Alanı ile ilgili bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak

12.10

Alanı ile ilgili bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak

12.11

Bilimsel/sanatsal toplantı ve programlarda konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak

12.12

Bilimsel/sanatsal toplantı ve programlara katıldığını belgelemek

12.13

12.15

Öğretim niteliklerinin geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim programına katıldığını belgelemek
Bilimsel veya sanatsal içerikli olmak koşulu ile görsel, işitsel ve elektronik ortamlarda yayın ve yayım
etkinliklerinde bulunmak (yapımcı/yönetmen/proje sorumlusu)
Senarist

12.16

Görüntü yönetmeni

12.17

Sanat yönetmeni
Alanındaki bir kurumda bilimsel ve akademik çalışmalarda bulunmak için yurt dışında kesintisiz en az 3 ay
bulunmuş olmak

12.3
12.4
12.5
12.6

12.14

12.18

13

ÖDÜLLER (Yayın teşvikleri hariç)

40
20
30
20
20
15
7
2
7
5
10
2
2
10
7
6
5
70

Puan

Ödül bilgileri: Ödül veren kuruluş
13.1

Alanında uluslararası bilimsel veya sanatsal nitelikli ödül almak

13.2

Alanında ulusal bilimsel veya sanatsal nitelikli ödül almak

70
45

14

İDARİ GÖREV VE FAALİYETLER

Puanı

14.1

Rektörlük yapmak/vekâlet etmek veya rektör yardımcılığı yapmak (her yıl için)

20

14.2

Dekanlık veya enstitü müdürlüğü yapmak /vekâlet etmek (her yıl için)
Yüksekokulda, konservatuvarda veya meslek yüksekokulunda müdürlük yapmak; başhekimlik yapmak
veya vekâlet etmek (her yıl için)
Dekan yardımcılığı veya müdür yardımcılığı veya başhekim yardımcılığı yapmak veya bölüm
başkanlığı yapmak/vekâlet etmek (her yıl için)
Erasmus, Farabi veya Mevlana programlarında koordinatörlük/kalite koordinatörlüğü veya koordinatör
yardımcılığı yapmak / vekâlet etmek (her yıl için)
Araştırma merkezi müdürlüğü ve müdür yardımcılığı yapmak /vekâlet etmek (her yıl için)
Üniversite yönetim kurulu/fakülte yönetim kurulu üyesi veya fakülte kurulu/senato seçilmiş üyesi
olmak (her yıl için)
Rektörlük veya üst kuruluşlar tarafından görevlendirilen soruşturma ve incelemelerde görev almış
olmak (her bir görev için)
Anabilim dalı başkanlığı ve bölüm başkan yardımcılığı yapmak (her yıl için)

15

14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9

12
10
5
5
5
5
5

14.10 Uluslararası akademik veya mesleki kuruluş yönetim kurulu başkanlığı yapmak

30

14.11 Uluslararası akademik veya mesleki kuruluş yönetim kurulu üyeliği olmak

15

14.12 Uluslararası akademik veya mesleki kuruluş üyeliği olmak (her yıl için)

10

14.13 Ulusal akademik veya mesleki kuruluş üyeliği olmak (her yıl için)

5
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