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MADDE

1- Bu ydnergenin amacr,

Qankrrr Karatekin Universitesinin ogretim

Uyesi

ihtiyacrnrn giderilmesi igin ilan etti$i kadrolara atanmak Uzere bagvuran adaylarda, 2547 saylt
YUksek6$retim Kanunun ilgili maddelerinde aranan asgari kogullarrn yanrnda bilimsel kaliteyi
artrrmak igin objektif ve denetlenebilir nitelikte ek kogullar belirlemektir. Bu sayede adaylar
hakktnda gergekgi, tarafsrz, adil de$erlendirmeler sonucunda daha sa$lrklr karar verebilmek,
de$erlendirmelerde kolaylrk ve birliktelik sa$lamak, bilimsel faaliyetlerde sUreklili$i esas alan bir
anlayrg iginde bilimsel rekabeti ozendirerek ihtiyag duyulan akademik kadronun olugmast ve
geligmesi hedeflenmektedir.

Kapsam
MADDE 2 - Bu y6nerge, "2547 sayrlr Yuksek6gretim Kanunu"nun23.,24.ve 26. maddeleri
ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayrlr sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan "Ofretim Uyeli$ine
YUkseltilme ve Atanma Y6netmeli$i"nin ilgili maddelerinde belirtilen Doktor Ogretim Uyesi ve
Dogentlige atama ile ProfesorlU$e yUkseltilerek atamada aranan asgari kogullartn yantnda,
YUksek6$retim Kurulunun onaytnr almak suretiyle, mUnhasrran bilimsel kaliteyi arttrmak amactna
y6nelik olarak, bilim disiplinleri arasrndaki farkhlrklarr da 96z onUnde bulundurarak, objektif ve
denetlenebilir nitelikte ek kogullarr dUzenler.
Dayanak
MADDE 3- Bu y6nergenin dayana!r "2547 sayrlr YUksek6lretim Kanunu"nun 23.,24. ve
26. maddeleri ile 65. maddesinin (a) frkrasrnrn ddrdUncU bendi hUkUmlerine dayantlarak
hazrrlanmrg olan 12.06.2018 tarih ve 30449 sayrlr sayrlr Resmi Gazetede yaytmlanan "O$retim
Uyeligine YUkseltilme ve Atanma Y6netmeli$i"dir.

ixittci e6lUtt
Gene! Esaslar ve Bagvuru Kogullan
Genel esaslar
MADDE 4
(1) Qankrrr Karatekin Universitesinin ilgili birimlerinde ihtiyag duyulan 6$retim Uyesi
kadrolarrntn ilanr RektorlUkge ilgili kanun ve y6netmeli$e g6re yaptltr.
l2l RektorlUkge ilan edilen o$retim Uyesi kadrosuna bagvuracak adaylar, 2547 saylr
Yuksekogretim Kanunu ve O$retim Uyeligine Yukseltilme ve Atanma Ydnetmeli$inin
ilgili maddelerinde belirtilen gartlarr yerine getirmenin yant stra bu ydnergenin ilgili
maddelerinde belirtilen asgari gartlarr sa$lamak zorundadtr. Bir adaytn bu yonergede
belirtilen asgari gartlarr sa$lamrg olmasr ilgili kadroya atanmasr igin tek bagtna bir
degerlendirme unsuru olarak kullanrlamayaca$r gibi ilgili kadroya atanaca$t anlamlna
da gelmez.
(3) ilan edilen 6$retim uyesi kadrosuna bagvuracak adaylar, durumlartnt ve asgari bagvuru
kogullarrnr ia$ladrklarrnr belgelendirmek, bagvurulartnt Universitenin belirledi$i
formata gore yapmak, bagvuru dosyalarrndaki bilgileri bir harici bellek ( CD, DVD vb )
ile sUresi iginde ilanda bildirilen adrese teslim etmek zorundadtr.
(4) ilan edilen Profes6r ve Dogent kadrolarrna baqvuran adaylarrn bu yonergede belirlenen
ek kogullarr ve ilanda belirtilen 6zel kogullarr sa!layrp sa!layamadrklart "Qanktrl
Karatekin Universitesi Profesdr ve Dogent Kadrolarrna Baqvuru ve YUkseltilme
Kriterleri De$erlendirme Komisyonu" taraftndan yaptltr.
(5) "Qankrrr Karatekin Universitesi Profes6r ve Dogent Kadrolartna Bagvuru ve Yukseltilme
Kriterleri De$erlendirme Komisyonu" Uyeleri Rektdr taraftndan belirlenecek bir Rekt6r
Yardrmcrsrnrn bagkanlrgrnda Universitede gdrevli en az 5 (beS) .Profesor Uyeden,
"FakUlte/EnstitUA/Uksekokul/Meslek YUksekokulu Doktor O$retim Uyesi Kadrolartna

-

2

(6)

(7)

Bagvuru ve YUkseltilme Kriterleri De$erlendirme Komisyonu" Uyeleri ise ilgili birim
y6neticisinin olugturaca$r birimde gOrevli Profesdr veya Dogent Unvanrna sahip en az 5
6$retim uyesinden olugur. TUm komisyon Uyelerinin gdrev sUresi 3 yrldtr. Ayrrlan Uye
yerine en geg 15 gUn iginde yeni Uye belirlenir.
ilan edilen Doktor Ogretim Uyesi kadrolarrna bagvuran adaylarrn bu yonergede
belirlenen ek koqullart ve ilanda belirtilen 6zel kogullarr saglayrp saglayamadrklarr
"Fakulte/Enstitu/YUksekokul/Meslek YUksekokulu Doktor O!retim Uyesi Kadrolarrna
Bagvuru ve YUkseltilme Kriterleri De$erlendirme Komisyonu" tarafrndan yaprlrr. Yeterli
saytda Dogent ve Profes6rU olmadrlrndan delerlendirme komisyonu bulunmayan
birimlere mUracaat eden Doktor O$retim Uyesi adaylarrnln dosyalarrnrn incelenmesi
"Qanktrt Karatekin Universitesi Profesdr ve Dogent Kadrolanna Bagvuru ve YUkseltilme
Kriterleri De$erlendirme Komisyonu" tarafrndan yaprlrr.
Degerlendirme komisyonlarr en geg 15 gUn igerisinde hazrrladrgr raporu ilgili birime
sunar. Y6nergede belirlenen ek kogullarr ve ilanda belirtilen 6zel kogullarr
sa$layamayan adaylartn bagvurularr de$erlendirmeye alrnmaz ve dosyalarr kendilerine
iade edilir.

UgUr.rcri eOLUwI

0$retim Uyeligi Kadrolanna Yi.ikseltitme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Bagvuru Kogultan
Profes<ir Kadrosuna Bagvurabilmek igin Gerekli Asgari Kogullar
MADDE 5- Profesor kadrolarrna atanmak Uzere bagvuruda bulunan adaylarrn;
(1) 657 sayrlr Kanun'un 48. maddesindeki genel gartlara sahip olmast,
l2l Dogentlik unvanrnr aldrktan sonra enaz beg yrl sUreyle, ilan edilen profesdrlUk kadrosu
ile ilgili bilim alanrnda galrgmrg olmasr,
(3) Dogentlik unvanrnr aldrktan sonra, ilgili bilim alanrnda 6zgUn yayrnlar veya galrgmalar
yapmrg olmasr ve yayrnlardan birini, bagvuru dosyasrnda baglrca aragtrrma eseri olarak
belirtilmig olmasr,
(4) 2547 saytr Kanun'un 27. maddesi gere$ince dogentlik srnavrnr bagarmrg sayrlarak
yabancr Ulkelerde aldr$r unvanrn egde$erlili$i kabul edilen adaylardan, bu Yonetmeli$in
18. maddesindeki gartlarr yerine getirmig bulunanlar (bunlarrn dogentlikteki hizmet
sUreleri, unvanr yabancr Ulkede aldrklarr tarihten baglar), 2547 sayrlt Kanun'un 28.

maddesi gere$ince profesorlUklerinin TUrkiye'de gegerli saytlmast

igin

Universitelerarasr Kurul kararryla kabul edilmig olmast,
agamasrnr gegti$i asgari 6lgUtleri, dogentlik
bagvurusunu yaptr$r tarihten sonraki donemde, bir kere daha sa$lamast,

(5) Dogent unvantnr aldr$r alanda, eser

Yukarrda belirtilen asgari kogullarr sa$lamrg adaylar igin', 2547 sayrlt kanunun 65. maddesinin (a)
frkrasrnrn dOrdUncU bendi hUkUmlerine dayanrlarak hazrrlanmtg olan "Ogretim Uyeligine
YUkseltilme ve Atanma Ydnetmelili" ne uygun iglem yaptltr.

Dogent Kadrosuna Bagvurabilmek igin Gerekli Asgari Kogullar
MADDE 6- Dogent kadrolarrna atanmak Uzere bagvuruda bulunan adaylartn;
(1) 657 saytlt Kanun'un 48. maddesindekigenel gartlara sahip olmast,
(2) Universitelerarasr Kurultarafrndan verilen Dogentlik Unvantna sahip olmast,
(3) Dogent kadrolarrna atamalarda, Rekt6rlUk tarafrndan belirlenecek bagvurulan alanla
ilgili 3 (Ug) Profesor 6$retim Uyesinden olugan bir komisyon 6nunde, olretim elemanlart
ve o$rencilere agrk olarak bir deneme dersi/sunumunu bagart ile tamamlamtg olmast
gerekir. Adaylar, deneme dersi igin alanrndan beg farklr konu onerir. Bu konulardan biri
ilgili komisyon tarafrndan segilerek adaya bildirilir. Aday konu belirlendikten sonra
komisyon tarafrndan belirlenen bir tarihte deneme dersini verir.
Yukarrda belirtilen asgari kogullarr sa$lamrg adaylar iqin, 2547 sayllt kanunun 65. madde_sinin (a)
frkrasrnrn d6rdUncu bendi hukumlerine dayanrlarak haztrlanmtg olan "O$retim Uyeli$ine
YUkseltilme ve Atanma Ydnetmelili" ne uygun iglem yaptltr.

D.oktor O$retim Uyesi Kadrosuna Bagvurabilmek igin Gerekli Asgari Kogular
llk Atanma
MADDE 6- Doktor O$retim Uyesi kadrolarrna atanmak Uzere bagvuruda bulunan adaylarrn;
(1) 657 sayrlr Kanun'un 48. maddesindeki genel garflara sahip olmasr,
121 Doktora ile ttpta, dig hekimli$inde, eczacrlrkta ve veteriner hekimlikte uzmanlrk unvantnr
veya Universitelerarasl Kurulun dnerisi Uzerine YUksekd$retim Kurulunca tespit edilen
belli sanat dallarrnrn birinde yeterlik kazanmrg olmasl,
(3) BdlUm S'te yer alan puanlama listesindeki 1-6.maddelerde yer alan faaliyeilerden
olmast koguluyla en az 75 puan almrg olmasr, *GUzel Sanatlar temel alanr igin asgari
puanln hesaplanmasrnda; 1-6.maddelerde yer alan faaliyetler yanrnda 11. ve-12.
maddeler de dikkate altntr. **Sempozyum bildiri puanlamalarrnda "6$renci kongreleri"
dikkate alrnmaz.
(4) Yuksekogretim Kurulu taraftndan belirlenen Merkezi bir yabancr dil srnavrndan en az
55 (elli beg) puan veya uluslararasr gegerliligi kabul edilen bir yabancr dil srnavrndan
buna denk bir puan almrg olmasr,
(5) Doktor O$retim Uyesi kadrolarrna atamalarda, bagvuru yaprlan akademik birim
taraftndan belirlenecek bagvurulan alanla ilgili 3 (Ug) Dogent veya Profesor ogretim
Uyesinden olugan bir komisyon onUnde, dgretim elemanlarr ve dlrencilere agrk olarak
bir deneme dersi/sunumunu bagarr ile tamamlamlg olmasr gerekir. Adaylar, deneme
dersi igin alantndan beg farklr konu onerir. Bu konulardan biri ilgili komisyon tarafrndan
segilerek adaya bildirilir. Aday konu belirlendikten sonra komisyon tarafrndan belirlenen
bir tarihte deneme dersini verir.

Yukartda belirtilen asgari kogullarr sa$lamrg adaylar igin;2547 sayrlr kanunun 65. maddesinin (a)
ftkrastntn dOrdUncu bendi hUkUmlerine dayanrlarak hazrrlanmrg olan "Ogretim Uyeligine
YUkseltilme ve Atanma Ydnetmeli$i" ne uygun iglem yaprlrr.

Yeniden Atanma
MADDE 7- Her yeniden atanma 6ncesindeki atanma ddneminde (en fazla 4 yrl),
(1) B6lUm S'te yer alan puanlama listesindeki 1-T.maddelerde yer alan faaliyetlerden
asgari 75 puan almrg olmast koguluyla toplam en az 125 puan almrg olmasr,
(21 Bilimsel hakemli bir dergide en az bir tane makale yayrmlamrg olmast veya uluslararast
toplantlda sunulmug ve tam metinli basrlmrg bildirisi bulunmasr, *Guzel Sanatlar temel
alant igin asgari puantn hesaplanmasrnda; 1-T.maddelerde yer alan faaliyetler yanrnda
**Sempozyum bildiri puanlamalarrnda "6Srenci
1 1 . ve 12. maddeler de dikkate alrnrr.
kongreleri" dikkate alrnmaz.
Yukarrda belirtilen asgari kogullarr sa$lamrg adaylar igin;2547 sayrlr kanunun 65. maddesinin (a)
ftkrastntn dOrdUncU bendi hukUmlerine dayanrlarak hazrrlanmrg olan "O$retim Uyeligine
YUkseltilme ve Atanma Y6netmeligi" ne uygun iglem yaprlrr.

DORDUNCU EOLUTVI

Qegitli ve Son HUki,imler

Puanlandrrmada Dikkate Ahnacak Hususlar
MADDE 8- Puanlarrn hesaplanmastnda adayrn bagvurdulu bilim alanrndaki etkinliklerle
ilgili tablolar (BdlUm 5) esas alrnacaktrr. Kabul yaztst gelmig olan makale/bildiri ve yaytn,
komisyonlartndan gegen kitaplar de$erlendirmeye alrnrr. Qok yazarh yayrnlarda puanlarrn
hesaplanmasrnda aga$rda verilen puanlama sistemi* uygulanrr.
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-PUANLAMA SISTEMi
Eserdeki
Hak edilen puan (6ngorUlen tam puanln yUzdesi)
Yazar Sayrsr
f .isim 2.isim 3.isim 4.isim 5.isim 6.isim 7.isim 8.isim f.isim 10.isim
ot

to

ot

lo

ot
to

%
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ot
to

ot
to

ot
to

ot
to

1lsimli

100

2 isimti

100

90

3 isimli

90

80

70

4 isimli

85

75

65

55

5 lsimli

80

70

60

50

40

6lsimli
7 isimli
8 isimli
9 isimli
10 lsimli

75

65

55

45

35

25

70

60

50

40

30

25

25

65

55

45

35

25

25

25

25

60

50

40

30

25

25

25

25

25

55

45

35

25

25

25

25

25

25

11 ve iizeri

Yo

25

10 isimli puanlamanrn aynrsr uygulanrr.

Htikiim bulunmayan haller
MADDE 9- Bu yonergede hUkUm bulunmayan hallerde; ilgili di$er mevzuat hUkUmleri ile
YUksekdgretim Kurulu ve Qankrn Karatekin Universitesi Senato kararlarr uygulanrr.

YtirUrltik
MADDE 10- Bu Yonerge, Qankrrr Karatekin Universitesi Senatosunun 01/08/2018 tarih ve
2018-15/1 sayrlr karart do$rultusunda YOK Genel Kurulunun 1610812018 tarihli karan ile yUr0rl0$e
girmigtir.

Yiiriitme
MADDE 11- Bu y6nerge hUkUmlerini Qankrrr Karatekin Universitesi Rekt6rU yUrUtUr.

BE$iNcigOLUur
s.

OGneriu UveliGi KADRoLARTNA ATANMa ve yUxselrirmeueRDE TEMEL ALANLARa c6ne
oeGeRleruoinueve ESAS regxit- EDEcEK eiLiruseL yAytN vE rae-livE puANLAMA
TABLOLAR!
IILIMLERI ve MATEMAT|K;

tV

setillx eiLirrrLeni; zinnlr

PLANLAMA ve TASARIM;
ORMAN VE SU UNUNICNi TEMEL ALANLARI

1. MAKALELER

Puan

1.1. SCI (Sclence Citation lndex), SSCI (Soo,a/ Sclence Citation tndex),AHCI (Arfs & Humanities Citations
/ndex) indekslerince taranan dergilerde yayrmlanan tam metinli makaleler
1'2. SCI-Expanded (Sclence Citation lndex-Expanded) indeksince taranan dergilerde yayrmlanan tam
metinli makaleler
1.3. SCI' , SCI -Expanded, SSCI, AHCI drgrnda uluslararasr indekslertarafrndan taranan dergilerde
yayrmlanan tam metinli makaleler
1.4. SCl, SSCI ve AHCI tarafrndan taranan dergilerde yayrmlanan teknik not, edit6re mektup, tartrgma,
vaka takdimi ve ozet tUrUnden yayrnlar

1.5. SC|-Expanded taraftndan taranan dergilerde yayrmlanan teknik not, editore mektup, tartrgma,

takdimi ve ozet tUrUnden yayrnlar

1.6. SCl, SC|-Expanded, SSCI ve AHCI drgrndaki indeksler tarafrndan taranan dergilerde
tekniknot,edit6remektup,tartlgma,vakatakdimive6zettUrr]ndenyaytnlar
1.7. Yurt drgr hakemli dergilerde yayrmlanan tam metinli aragtrrma

vaka

yayrmlanan

makaleleri

60

40
30
20
10
30

1'8. Yurt dlgr hakemli dergilerde yayrmlanan teknik not, edit6re mektup, tartrgma, vaka takdimi ve

tUrUnden yaylnlar
1.9. Yurt igi hakemli dergilerde yaytnlaman TLirkge tam metinli aragtrrma makaleleri
1.10. Yurt igi hakemli dergilerde yaytmlanan yabancr dilde tam metinli aragtrrma makaleleri

6zet

20
35

35

1.11.Yurt igi hakemli dergilerde yayrmlanan teknik not, editore mektup, tartrgma, vaka takdimi ve

trirUnden yayrnlar

80

ozet

1.12. Di$er bilimsel dergilerde (hakemli olmayan) yayrmlanan tam metinli aragttrma makaleleri

20
10

2. BiLDiRiLER
lJluslararast kongre, sempozyum, panel, gatrytay gibi bilimsel, sanatsal toplanttlarda;

2.1. Sozlu olarak sunulan ve tam metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri

30
15
15
10

2.2. Sozlu olarak sunulan ve ozet metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri
2.3. Poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri
2.4. Poster olarak sunulan ve ozet metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri
Ulusal kongre, sempozyum, panel, galrytay gibi bilimsel, sanatsa/ toplanhlarda;
2.5. sozlti olarak sunulan ve tam metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri
2.6. Soz[i olarak sunulan ve ozet metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri
2,7. Poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri
2.8. Poster olarak sunulan ve ozet metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri

20
10
10
5

3, KITAPLAR
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Alanrnda
Alanrnda
Alanrnda
Alanrnda
Alanrnda
Alanrnda
Alanrnda

yurt drgrnda yayrmlanan 6zgUn kitap
yurt drgr kitaplarda cizgUn bdlUm ya da Unite yazarl6l
yurt iqinde yayrmlanan 6zgUn
yurt iginde yaytmlanan kitaplarda her bir bolUm ya da Unite yazarhgr (en fazla 60
yurt drgrnda yayrmlanan kitap
yurt iginde yayrmlanan kitap
yayrmlanan ders
ve doktora tezlerinden tiretilmis

notu

i.t;H),,iiiaEils

kitap
editdrlU$U
edit6rlU$U

kitaplar

4.1. Alanrnda yayrmlanmrg kitap gevirisi
4.2. Alanrnda hakemli dergilerde yayrmlanmrg makale ya
4.3. Alanrnda yayrmlanmrg kitap gevlrisi editorlUgti

5.2. Bilimsel dergilerde hakemlik (Her bir makale

6o
gO

puan)

30

40
30

iO
50
40

da kitap bolumu gevirisi

5. EDITORLUK VE HAKEMLIKLER
5.1. Bilimsel Dergilerde Edit1rliik ve Yaytn Kurutu Uyeligi (Her Bir Dergi lgin)
5.1.1. SCl, SCI-Expanded, SSCI, AHCI 'de yer atan dergiterde
5.1.2. SCl, SCI-Expanded, SSCI, AHCI drgrnda uluslararasr indekslerde yer alan dergilerde
5.1.3. Uluslararasr hakemli dergilerde
5.1.4. Ulusal hakemli dergilerde
5.t.S. Oiger dergilerde

120

20
10

40
20

20
15
5

SCI -Expanded, sSCt, AHCi
:.?.?' :9l,,SCl-Expanded, SSCI, AHCI drgtnda uluslararasr indekslerde yer atan dergiterde
5.2.3. Uluslararasl hakemli dergilerde
5.2.4. Ulusal hakemli dergilerde

I ? 1.99!

6. ATFLAR

25
20
15
15

s't' sct, SC|-Expanded,

SSCI ve AHCI tarafindan taranan dergilerde adayrn yazar olarakyer almadr$r
yayrnlarda, adayrn eserlerine yaprlan atrf
6'2' SCI' SCI-Expanded, SSCI ve AHCI drgrndaki uluslararasr indekslerde taranan dergilerde
adaynyazar
olarak yer almadr$r yayrnlarda, adayrn eserlerine yaprlan atlf
6'3. Hakemli dergllerde adaytn yazar olarak yer almadr$r yayrnlarda, adayrn eserlerine yaprlan
atrf
drgrnda yaytmlanan, adayrn yazar olarakyer atmadrgr kitaplarda, adayrn
,t,t
9 1 Ifft
"."rr"iilr"l"[iirn
yJpir"n ,t'i
9u:!,lt;::"*l1]1l?13" adaytn yazar olarak yer.almadrgikitaptarda, adayrn eserterine

7. EctTtM, OGRETIM VE ARAiTIRMA FAALiyerteai
Depler (En gok 30 puan)
!1.
7.1.1. on lisans, lisans ve lisansustu dersler (son beg yrlda her ders igin)
J.?,.t?I ydyetimi (Devam eden tezleirde bu puantann agtc oiri diikate attntr)
7'2'1. Yonetiminde tamamlanmtg doktora/trpta uzmanhUiairatii yeterlilik tezleri

7.2.2. Yonetiminde tamamlanmrg yUksek lisans tezleri
7'2.3. lkinci danlgman olarak goiev aldrgt tamaml"nr'g doktora/trpta uzmanlrUsanatta yeterlilik
tezleri
Dantqmanr oldu$u ogrencileri dtgrnda doktora yeterlilik, doktora ve yuksek lisans iez
f,2,f
jUrilerinde bulunma
""runp

7.3. Sonuglandtnlmry Aragfirma projeleri* (Tez projeleri harig)
levam eden aragfirma proiereiinde bu piantini irgte biri dikkate ahnrr
7.3.1. Uluslararasr kuruluglarca desteklenen proje y6neticili$i
7.s.2. Utustirarasr kurulu$raica oestexienen projeoe g6rev almak
7.3.3. Ulusal kuruluglarca desteklenen proje yoneticiliii

5
3
2

5
3

50

so
10
5

I

7.3.4..Ulusal kuruluglarca_desteklenen projede gorev ilmak

B. BILiMSEL ETKINLIKLERDE

o6iev itMA

8. 1. lJluslararast sempozyum ve kongrcletde
8.1.1. DUzenleme kurulu

(BiLiMsEL vE ylNErsEL)

40

)o
30
15

20
15

8.1'3. Panel, gahgtay veya konferanslarda davefli konugmacr olarak yer almak
8.2. lJlusal sempozyum ve kongrelerde

20

8.2.1. Drizenleme kurulu
8.2.2. Bilim kurulu Uyeiigi

15

8:r.l;.til.!.f59

y-"_V,

konferanstarda davefli konugmacr otarak yer atmak

e. BtLiM, H|ZMET VE TEgViK
9.1. Uluslararasr bilim cidrilit
9.2. Uluslararasr proje 6dUlU
9.3. Uluslararasr tegvik ddtilU
9.4. Uluslararasr diger bilim 6d0lleri
9.5. Ulusal bilim 6dUlU
9.6. Utusal proje ddUlU
9,7. Ulusal tegvik odUlU
9.8. Ulusal diger bilim 6dUlleri

abuUrni

10

10
1oo
80

6o
40
6o
40
15
1o

10. PATENTLER
10.1. Alanrnda yurt drgr
10.2. Alanrnda yurt igi

150
8b

NOTLAR

Bilimsel yayrnlarrn degerlendirilmesinde, kesin yayrn kabul belgesi yeterlidir.
Patent bagvurusu yapmrs bir 6$retim elemantnin bagvurudan it-ibaren patentin tesciline
kadar kazanabilecegi toplam puan katsayrsr
p ve patent bagvuru sahip sayrsr n ise, belge tescil iglemi sUresince puanlann
oranr agagrdaki gibidir;
Bagvuru = 0,1 p/n; Yaytn = 0,2pln; Aragtrrma Raporu = 0,3 p/n; inceleme naporu
=b,S p/n; Belge = 0,1 p/n

7

'AT;SOSYAL,
LOLOJ|; HUKUK;
EiLiMLeni TEMEL ALANLARI

I.MAKALELER

pnan

i.rl

S6r tb"7r7*'Citation lndex), SSCI (Socra/ Science Citation lndex),AHCt (Arts & Humanities
/ndex) indekslerince taranan dergilerde yayrmlanan tam metinli makaleler
1.2. SCl-Expanded (Science Citation lndex-Expanded) indeksince taranan dergilerde yayrmlanan
metinli makaleler
1.3. SCl, , SCI -Expanded, SSCI, AHCI drgrnda uluslararasr indeksler tarafrndan taranan
yayrmlanan tam metinli makaleler

1.4.

Citations

100

tam

80

dergilerde

SCl, SSCI ve AHCI tarafrndan taranan dergilerde yayrmlanan teknik not, editdre mektup, tarttgma,

vaka takdimi ve 6zet t0rtlnden yayrnlar

1.5. SC|-Expanded taraftndan taranan dergilerde yayrmlanan teknik not, editcire mektup, tartrgma,

vaka

takdimi ve ozet tUrUnden yayrnlar

1.6. SCl, SC|-Expanded, SSCI ve AHCI drgrndaki indeksler tarafrndan taranan dergilerde

yayrmlanan

teknik not, editore mektup, tartrgma, vaka takdimi ve ozet ttirUnden yayrnlar
1.7. Yurt drgr hakemli dergilerde yayrmlanan tam metinli aragtrrma makaleleri

1.8. Yurt drgr hakemli dergilerde yayrmlanan teknik not, edit6re mektup, tarttgma, vaka takdimi ve
tUrLinden yaytnlar
1.9. Yurt igi hakemli dergilerde yayrnlaman TUrkqe tam metinli aragtrrma

30
20
1O

40

6zet

makaleleri
makaleler,

20
35

,U

1.10. Yurt igi hakemli dergilerde yaytmlanan yabancr dilde tam metinli aragtrrma

1.11.Yurt igi hakemli dergilerde yayrmlanan teknik not, editdre mektup, tarttgma, vaka takdimi ve
tiirirnden yayrnlar
1.12. Di$er bilimseldergilerde (hakemliolmayan) yayrmlanan tam metinli aragtrrma makaleleri

60

ozet

20
10

2. BiLDiRiLER
lJluslararast kongre, sempozyum, panel, galqtay gibi bitimse/, sanatsa/ toplantrlarda;
2.1. SozlU olarak sunulan ve tam metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri
2.2. SOzIU olirak sunulan ve cizet metin olarak'yayrmtanin bildiri metinleri
2.3. Poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri
2.4. Poster olarak sunulan ve Ozet metin olarak yaylmlanan bildiri metinleri
lJlusal kongre, sempozyum, panel, galrytay giOi'Oiimset, sanatsa/ toplanttlarda;
2.5. SOzIU olarak sunulan ve tam metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri
2.6. SOzIU olarak sunulan ve ozet metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri
2.7. Poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri
2.8. Poster olarak sunulan ve cizet metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri
3, KITAPLAR (Yilkseklisans ve Doktora tezterinden iiretilmig kitaplar harig)
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Alanrnda
Alanrnda
Alanrnda
Alanrnda
Alanrnda
Alanrnda
Alanrnda

yurt drgrnda yayrmlanan 6zgUn kitap
yurt drgr kitaplarda ozgUn bd[jm ya da Unite yazarhgr
yurt iginde yayrmlanan 6zgUn kitap
yurt iginde yayrmlanan kitaplarda her bir bolUm ya da Unite yazarlr}r (en fazla 60 puan)
yurt drgrnda yayrmlanan kitap editorlU$U
yurt iginde yayrmlanan kitap edit6rli.igt)
yayrmlanan ders notu

30
15
15
10

20
10
10
5

'l20
60
80
40
40
30

20

4.0EVIRILER
4.1. Alanrnda yayrmlanmrg kitap gevirisi
4.2. Alanrnda hakemli dergilerde yayrmlanmrg makale ya
4.3. Alanrnda yayrmlanmrg kitap gevirisi editdrlUgU

40

da kitap

b6lUmU gevirisi

20
10

5. EDITORLUK VE HAKEMLIKLER

5.1. Bilimsel Dergilerde Editiirtiik ve Yaytn Kurulu Uyetigi (Her Bir Dergi lgin)
5.1.1. SCl, SCI-Expanded, SSCI, AHCI 'de yer alan dergilerde
5.1.2. SCl, SCI-Expanded, SSCI, AHCI drgrnda uluslararasr indekslerde yer alan dergilerde
5.1.3. Uluslararasr hakemli dergilerde
5.1.4. Ulusal hakemli dergilerde
5.1.5. Diger dergilerde

5.2. Bilimseldergllerde hakemlik (Her bir makale igin)
SCl, SCI -Expanded, SSCI, AHCI' de yer alan dergilerde
SCl, SCI -Expanded, SSCI, AHCI drgrnda uluslararasr indekslerde yer alan dergilerde

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

Uluslararasr hakemli dergilerde
Ulusal hakemli dergilerde

40
20
20
15
5

25
20
15

15

6, ATIFLAR
6.1. SCl, SC|-Expanded, SSCI ve AHCI tarafrndan taranan dergilerde adayrn yazar olarak yer almadr$r
yayrnlarda, adayrn eserlerine yaprlan atrf
6.2. SCt, SCr-E
, SSCI ve AHCI d

uluslararasr indekslerde taranan

5
3

olarak yer almadr$r yayrnlarda, adayrn eserlerine yaprlan atrf
6.3. Hakemli dergilerde adayrn yazar olarak yer almadr$r yayrnlarda, adayrn eserlerine yaprlan
5.4. Yurt drgrnda yayrmlanan, adayrn yazar olarak yer almadr$r kitaplarda, adayrn eserlerine yaprlan
5.5. Yurt iginde yayrmlanan, adayrn yazar olarak yer almadr$r kitaplarda, adayrn eserlerine yaprlan
T. EeiTiM,66neriu vE ARA1TIRMA FA,ALiverrcai
7.1. Dersler (En 9ok 30 Puan)
7.1.1. On lisans, lisans ve lisansustU dersler (son be9 yrlda her ders igin)
7.2. Tez ydnetimi (Devam eden tezlerde bu puanlann iigte biri dikkate almtr)
7.2.1. Yonetiminde tamamlanmrg doktora/trpta uzmanlrUsanatta yeterlilik tezleri
7.2.2. Yonetiminde tamamlanmrg yUksek lisans tezleri
7.2.3. lkinci danrgman olarak gdrev aldr$r tamamfanmqg doktora/trpta uzmanhk/sanatta yeterlilik tezleri
7.2.4. Danrgmanr oldu$u d$rencileri drgrnda doktora yeterlilik, doktora ve yUksek lisans tez savunma
jUrilerinde bulunma
7.3. Sonuglandrilmry Aragfirma projeleri* (Tez projeleri harig)
*
Devam eden aragtrma projelerinde bu puanlann iigte biri dikkate alntr
7.3.1. Uluslararasr kuruluglarca desteklenen proje ydneticili$i
7.3.2. Uluslararasr kuruluglarca desteklenen projede gdrev almak
7.3.3. Ulusal kuruluglarca desteklenen proje yoneticiligi
7.3.4. Ulusal kuruluglarca desteklenen projede gorev almak

atrf
atrf
atrf

2

5
3

3

50
30
1O

5

40
20

30
15

a. BflLIMSEL ETKINLIKLERDE G5REV ALMA FILiMSEL vE rONETSEL)

8. 1. Uluslararast sempozyum ve kongrcletde
8.1.1. DUzenleme kurulu
8.1.2. Bilim kurulu uyeli$i
8.1.3. Panel, galrgtay veya konferanslarda davetli konugmacr olarak yer almak
8.2. Ulusal sempozyum ve kongrelerde
8.2.1. DUzenleme kurulu
8.2.2. Bilim kurulu Uyeli$i
8.1.3..Panel, qalrgtay veya konferanslarda davetli konugmacr olarak yer almak
9. BtLtM, HTZMET VE TE$V|K ODULLERI
9.1. Uluslararasr bilim 6dUlU
9.2. Uluslararasr proje odtjl0
9.3. Uluslararasr teqvik odUlU
9.4. Uluslararasr diger bilim 6dUlleri
9.5. Ulusal bilim odUlU
9.6. Ulusal proje 6dUlU
9.7. Ulusal tegvik odrilu
9.8. Ulusaldi$er bilim odUlleri

20
15
20
15
10
10
100

8o
60
40
60

40

i5

10. PATENTLER
10.1. Alanrnda yurt drgr
10.2. Alanrnda yurt igi
1

1. BIL|MSEL NiTELiKLi

xaz

11.1. Bilimsel nitelikli kazr y6netme
11.2. Bilimsel nitelikli kazrya katrlma

150
80

ETK|NLIKLERI
1o
5

NOTLAR
Bilimsel yayrnlarrn de$erlendirilmesinde, kesin yayrn kabul belgesi yeterlidir.
Patent bagvurusu yapmtg bir 6$retim elemanrnrn bagvurudan itibaren patentin tesciline kadar kazanabilece$i toplam puan katsaytst
p ve patent bagvuru sahip sayrsr n ise, belge tescil iglemi sUresince puanlarrn oranr a9a$rdaki gibidir;
Bagvuru = 0,1 p/n; Yayrn = 0,2pln; Aragtrrma Raporu = 0,3 p/n; lnceleme Raporu = 0,3 p/n; Belge = 0,1 p/n

SANATLAR TEMEL ALANINDA DEGERLENDiRMEYE ESAS TESK|L EDECEK

I.MAKALELER

Puan

1.1. SCI (Sclence Citation tndex), SSCI (Socla/ Science Citation tndex),AHCl (Arts & Humanities Citations 1OO
/ndex) indekslerince taranan dergilerde yayrmlanan tam melinli makaleler
1.2. SC|-Expanded (Science Citation lndex-Expande@ indeksince taranan dergilerde yayrmlanan tam
80
metinli makaleler
1.3. SCl, , SCI -Expanded, SSCI, AHCI drgrnda uluslararasr indekslertarafrndan taranan dergilerde
60
yayrmlanan tam metinli makaleler

1.4.

SCl, SSCI ve AHCI tarafrndan taranan dergilerde yayrmlanan teknik not, editore mektup, tartrgma,

30

;i:Jil:#ff"Tt;['i[i"*',?].'i* dersirerde yayrmranan teknik not, editore mektup, tartrsma, vaka 20
11:u:3fi:J[*i"l:?S1"" AHCI drerndaki indeksrer tarafrndan taranan dersilerde yayrmtanan 10
teknik not, editore mektup, tartrgma, vaka takdimi ve ozet trirUnden yayrnlar
1.7. Yurt drgr hakemli dergilerde yayrmlanan tam metinli aragtrrma

makaleleri

1.8. Yurt drgr hakemli dergilerde yayrmlanan teknik not, edit6re mektup, tartrgma, vaka takdimi ve

t!:l,xT IilIlS"rri

40

ozet

ourgir"rde yayrnraman rurkse tam metinli arastrrma makateteri

35
35

1.10. Yurt igihakemli dergilerde yayrmlanan yabancr dilde tam metinliaraqtrrma makaleleri

1.11.Yurt igi hakemli dergilerde yayrmlanan teknik not, editore mektup, tartrgma, vaka takdimi ve

ZO

6zet

20

tUrUnden yayrnlar

1.12. Di$er bilimsel dergilerde (hakemli olmayan) yayrmlanan tam metinli aragtrrma makaleleri

10

2. BiLDiRiLER
Uluslararas kongre, sempozyum, panel, gahgtay gibi bilimsel, sanatsal toplantilarda;
2.1. SOzIU olarak sunulan ve tam metin olarak yaytmlanan bildiri metinleri
2.2. S0zlU olarak sunulan ve 6zei metin olarak yaytmlanan bildiri metinleri
2.3. Poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri
2.4. Poster olarak sunulan ve 6zet metin olarak yaytmlanan bildiri metinleri
Ulusal kongre, sempozyum, panel, galrytay gibi bilimsel, sanafsa/ toplantilaila;
2.5. SOzIU olarak sunulan ve tam metin olarak yaytmlanan bildiri metinleri
2.6. SozlU olarak sunulan ve ozet metin olarak yaytmlanan bildiri metinleri
2.7. Poster olarak sunulan ve tam metin olarak yaytmlanan bildiri metinleri
2.8. Poster olarak sunulan ve 6zet metin olarak yayrmlanan bildiri metinleri
g. KITAPLAR (Yilkseklr'sans ve Doktora tezterinden ilretitmig kitaptar haig)
3.1. Alanrnda yurt drgrnda yaytmlanan 6z9Un kitap
3.2. Alanrnda yurt drgr kitaplarda 6zgiin bdltim ya da Unite yazarltgt
3.3. Alanrnda yurt iginde yaytmlanan 6zgUn kitap
3.4. Alanrnda yurt iginde yayrmlanan kitaplarda her bir bolUm ya da Unite yazarlQr (en fazla 60 puan)
3.5. Alanrnda yurt drgrnda yayrmlanan kitap editorlUgU
3.6. Alanrnda yurt iginde yaytmlanan kitap edit6rlU$U
3.7. Alanrnda yayrmlanan ders notu

30
15
15
10

20
10
10
5

120
60
80
40
40
3o
20

4. gEViRiLER
4.1. Alanrnda yayrmlanmtg kitap gevirisi
4.2. Alanrnda hakemli dergilerde yayrmlanmrg makale ya
4.3. Alanrnda yayrmlanmtg kitap gevirisi editOrltrgU

40

da kitap

b6lUmU gevirisi

5. ED|TORLAX VE HAKEMLiKLER
i.t.-Biiii""i oergiteie iiiiatux ve Yaytn Kurutu \yetigi (Her Bir Dergi igin)
5.1.1. SCl, SCI-Expanded, SSCI, AHCI 'de yer alan dergilerde
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

SCl, SCI -Expanded, SSCI, AHCI drgrnda uluslararasr indekslerde yer alan dergilerde
Uluslararast hakemli dergilerde
Ulusal hakemli dergilerde
Diger dergilerde

5.2. Bilimsel dergilerde hakemlik (Her bir makale igin)
5.2.1. SCl, SCI -Expanded, SSCI, AHCI' de yer alan dergilerde
5.2.2. SCl, SCI -Expanded, SSCI, AHCI drgrnda uluslararasr indekslerde yer alan dergilerde
5.2.3. Uluslararast hakemli dergilerde
5.2.4. Ulusal hakemli dergilerde

6. ATIFLAR

20
1o

40
20
20
15
5

25
20
15
15

6.1. SCl, SCl-Expanded, SSCI ve AHCI tarafrndan taranan dergilerde adayrn yazar olarak yer

almadrgr

yayrnlarda, adayrn eserlerine yaprlan atrf
6.2. SCl, SC|-Expanded, SSCI ve AHCI drgrndaki uluslararasr indekslerde taranan dergilerde adaynyazar
olarak yer almadr$r yayrnlarda, adayrn eserlerine yaprlan atrf
6.3. Hakemli dergilerde adayrn yazar olarak yer almadrlr yayrnlarda, adayrn eserlerine yaprlan atrf
6.4. Yurt drgrnda yaytmlanan, adayrn yazar olarak yer almadr$r kitaplarda, adayrn eserlerine yaprlan atrf
6,5. Y.u"rt iqinde yayrmlanan, adayrn yazar olarak yer_almadr$r kjtaplarda, adayrn eserlerine yaprlan atrf

7. EGiTiM, oGmrim vE ARA1ruRMA FAALiyErtEai
7.1. Dersler (En 9ok 30 Puan)
7.1.1. 0n lisans, lisans ve lisansUstU dersler (son beg yrlda her ders igin)
7.2. Tez ydnetimi (Devam eden tezlerde bu puanlann iigte biri dikkate alrntr)

3
2

5
3

3

7.2.1. Y6netiminde tamamlanmrg doktora/trpta uzmanltUsanatta yeterlilik tezleri
7.2.2. Ydnetiminde tamamlanmrg yUksek lisans tezleri
7.2.3. ikinci dantgman olarak gdrev aldr$r tamamlanmrg doktora/trpta uzmanhk/sanatta yeterlilik tezleri
7.2.4. Dantgmant oldu$u O$rencileri drgrnda doktora yeterlilik, doktora ve yUksek lisans tez savunma
jUrilerinde bulunma

7.3. Sonuglandmlmry Aragfirma projeleri* (Tez projeleri harig)
* Devam
eden aragttrma projelerinde bu puanlann iigte biri dikkate
7.3.1. Uluslararasr kuruluglarca desteklenen proje yoneticiligi
7.3.2. Uluslararasr kuruluglarca desteklenen projede g6rev almak
7.3.3. Ulusal kuruluglarca desteklenen proje yoneticiligi
7.3.4.,Ulusal kuruluglarca.desteklenen plojede gdrev almak

s

50
30
10
5

alntr
40
20

30

.-

15

o. BiLIMSEL ETKINLIKLERDE GdREV ALMA (BILIMSELVE r0NETSEL)
8. 1. lJluslararas sempozyum ve kongrctede
8.1.1. DLizenleme kurulu
8.1.2. Bilim kurulu Uyeligi
8.1.3. Panel, galrgtay veya konferanslarda davetli konugmacr olarak yer almak
8.2. Ulusal sempozyum ve kongrelerde

20
15

20

8.2.1. Duzenleme kurulu
8.2.2. Bilim kurulu ijyeliQi
8.1.3. Panel, galrgtay veya konferanslgrda davetli.konugmacr olarak yer almak

15
10
10

9. sA,vAr, HtzMET VE TE$V|K ODULLERT
9.1. Uluslararasr sanat 6dulLi
9.2. Uluslararasr proje 6dulU
9.3. Uluslararasr tegvik 6dij[i
9.4. Uluslararasr di$er sanat 6dUlleri
9.5. Ulusal sanat 6dLllu
9.6. Ulusal proje 6dulir
9.7. Ulusal tegvik odulu
9.8. Ulusal diger sanat 6dUlleri

100

8o
60
40
60
40
15
10

10. PATENTLER
10.1. Alanrnda yurt drqr
10.2. Alanrnda yurt igi

150
80

1 1. SANATSAL ETKIN LIKLER
't1.1. 0zgUn sanat eserlerinin, tasartm qalrgmalarrnrn uluslararasr sanat, egitim ve kultUr kurumlarrnca satrn
altnmast; proje bedeli veya telif haklarr odenmig veya sanat eserinin alrmr yaprlmrg olmak kaydryla sinema,

televizyon, radyo gibi yayrn organlartnda yer almasr veya gosterime, dinletime girmesi

ve

tasanm

projelerinin dr9 Ulkelerde uygulanmrg olmasr.

11.2. OzgUn sanat eserleri, tasarrmlar ya da galrgmalarr ile uluslararasr

jUrili

karma sanaUtasanm

etkinliklerine kabul edilmek.

11.3. OzgUn sanat eserleri, tasartmlar ya da gahgmalan ile uluslararasr kigisel etkinliklerde bulunmak
(Festival, sergl, proje uygulama, g6steri, gdsterim vb.)
11.4. OzgUn sanat eserleri, tasarrmlar ya da galrgmalarr ile ulusal dUzeyde kigisel eiXintifterOe bulunmak
(Festival, sergi, proje uygulama, gdsteri, gOsterim vb.)
11.5. OzgUn sanat eserlerinin, taiarrmlarin ya da galigmalarrnrn ulusal sanat, e$itim ve kUltrir kurumlarrnca
sattn altnmast, proje bedeli veya telif hakkr odenmig ya da sanat eserinin alrmr yaprlmrg olmak kaydryla
sinema, televizyon, radyo gibi yayrn organlarrnda yer almasr veya gosterime, dinletime girmesi veya
tasarrm projelerinin kamu kurum ve kuruluglarrnca uygulanmrg olmasr.
11.6. OzgUn sanat eserleri, tasarrmlar ya da galrgmalarr ile ulusal jUrili uluslararasr karma sanaUtasanm
etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, proje uygulama, gOsteri, gdsterim vb.)
11.7. OzgUn sanat eserleri, tasarrmlar Va Oi gatigmatarr ite utusit dUzeyde jUrili karma sanaUtasarrm
etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, proje uygulama, gOsteri, gdsterim vb.)
11.8. OzgUn sanat eserleri, tasartmlar ya da galrgmalarr ile uluslararasr dUzeyde karma veya
sanaUtasanm etkinliklerine katrlmak (Festival, sergi, proje uygulama, gdsteri, gdsterim vb.)

grup

60
50
30

35

25
20
30

11.9. Ozg0n sanat eserleri, tasartmlar ya da galrgmalarr ile ulusal karma veya grup sanaUtasarrm 4^
10

etkinliklerine katrlmak (Festival, sergi

rim vb.

7t

11.10. Uluslararasr dlgekte sempozyum, festival, kurs, workshop, bienal, trienal, vb sanaUtasarrm
etkinliklerine eserleriyle katrlmak.
11.11. Ulusal Olgekte sempozyum, festival, kurs, workshop, bienal, trienal, vb sanaUtasarrm etkinliklerine
eserleriyle katrlmak.
1 1.12. Uluslararasr jUrili sanat ve tasarrm etkinliklerinde eserleriyle odUl almrg olmak.
11.13. Ulusal jUrili sanat ve tasanm etkinliklerinde eserleriyle 6dtil almrg olmak.
11.14. Uluslararasr olarak plastik sanatlarda bir sanat eserinin kamusal alanda uygulanmasr,
11.15. Ulusal olarak plastik sanatlarda bir sanat eserinin kamusal alanda uygulanmasr,
SINEMA rv BOLAMA biN
11.16. Sinema TV ile ilgili sanatsal UrUnlerde yaprmcrlrk
11.17. Sinema TV ile ilgili sanatsal urrinlerde yaprmcr yardrmcrlrgr
aRAFIK TASARIM| B6Nn0 lglN
11.18. Yayrnlanmrg mUltimedya interaktif CD tasarrmr ve yaprmr
11.19. Yayrnlanmrg Web tasarrmr ve y6netimi
11.20. Yayrnlanmrg gazete, dergi vb. tasarrmr
kataros, dersi, kitap vb,de bas ran rotosrar
11.23. Uluslararasr dUzeyde basrlmrg afig, poster, brogUr, katalog, dergi, kitap vb'de bastlan foto$raf.
11.24. Ulusal dtizeyde basrlmrg kurumsal kimlik tasanm galrgmalan.
11.25. Uluslararasr dtizeyde basrlmrg kurumsal kimlik gahgmalarr.

veya

-

11.26. OzgUn eser veya bir eser Uzerindeki ozoUn dUzenlemenin uzmanlarca onaylanmtg notasyonu
kaydr (cd, dvd, nota,
Yurt iginde yayrnlanmrg
Yurt drgrnda yaytnlanmtg ise
11.27.8n eserin veya diger benzerigahgmanrn profesyonelstUdyoda ses kaydrnrn
(tonmaysterlik) ve bunun uzmanlarca onaylanmast "''"
Yurt iginde yayrnlanmrg ise
Yurt drgrnda yayrnlanmrg ise
1'1.28. Ses kaydt yaprlmrg bir eserin veya benzeri galrgmanrn profesyonel stUdyoda mikslenmesi ya da
miski yaprlmrg bir eserin veya benzeri gahgmanrn profesyonel stUdyoda masteringinin yaptlmast ve bunun
uzmanlarca onaylanmasr,'''"
Yurt iginde yayrnlanmtg ise
Yurt drgrnda yaytnlanmtg ise
11.29. Konser nitelikli mUzik etkinligi veya egdeger benzeri etkinlik igin gerqekleqtirilmig ve uzmanlarca
onaylanmrg tonmaysterlik qahgmasr ya da bir.mekan igin profesyonel nitelikte gergeklegtirilmig ve
uzmanlarca onaylanmtg ses sistemi projesi,'' "
Yurt igi
Yurt drgr
t i.SO. kiginin 6z9rin eserinin veya dUzenlemesinin repertuartn belirlenmesinde kendisinin yer almadt$t
sanatsal amaglt ve konser nitelikli etkinliklerde seslendirilmesi.'
Yurtigl

vb.)l'2'g
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Zs

gergeklegtirilmesi

Ii.tX'.U|1,u,"," bireyset otarak ses, gatgr veya muzik toplulugu yoneticiligi icrasrnrn uzmanlarca onaylanmtg
profesyonel stUdyo kaydr (cd, dvd, vb.)' '"''
Yurt iginde yaytnlanmtg ise
Yurt drgrnda yayrnlanmtg ise
11.32. Kiqinin topluluk Uyesi ya da eglikgi g,!arak ses veya galgr icrastntn uzmanlarca onaylanmtg
profesyonel stUdyo kaydr, (cd, dvd, vb.)"''o'"
Yurt iginde yayrnlanmtg ise
Yurt drgrnda yaytnlanmtg ise
i1.33.lanatiaiimagtr orginizasyonlarda bireyselveya mUzik toplulu$u ycineticisi olarak konser nitelikli
mUzik etkinli$i,5
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Yurt igi
amagtr organizasyonlarda topluluk Uyesi veya eglikgi olarak konser nitelikli mUzik etkinli$i,5
Yurt iqi
Yurt dtgt
11.35. ielevizyg! veya radyoda bireysel veya mUzik toplulu$u yOneticisi olarak uzmanlarca onaylanmtq
mrizik etkinligi '"
Yurt igi
Yurt dtgt
11.36. ielevizyon veya radyoda topluluk Uyesi ya da eglikgi olarak uzmanlarca onaylanmrq mUzik etkinli$i

Ii.li.'B".rrrat
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12. TELEV|ZYON VE RADYO ROPORTAJLARI
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A9IKLAMALAR

1.
2.
3.
4.
5.

Uzmanlar: ltgiti alanda akademik unvanr adaydan yUksek olan iki o$retim Uyesi
Birden fazla eseri igeren gahgmalarda puanlama eser bagrna yaprlrr, aynr eser igin di$er kriterlerden de puan
alrnabilir.
Eserin veya kaydrn yaytnlanmtg olmast gerekmez.
Aynr eserden bir kriter dahilinde sadece bir kez puan altnabilir.
Aynr repertuardan bir kriter dahilinde sadece bir kez puan ahnabilir. Aynr repertuar igin di$er kriterlerden de
puan ahnabilir.

NOTLAR
Bilimsel yayrnlarrn de$erlendirilmesinde, kesin yayrn kabul belgesi yeterlidir.
Patent bagvurusu yapmtg bir 6$retim elemanrnrn bagvurudan itibaren patentin tesciline kadar kazanabilecegi toplam puan katsaytst
p ve patent bagvuru sahip sayrsr n ise, belge tescil iglemi sUresince puanlarrn oranl agagrdaki gibidir;
Bagvuru = 0,1 p/n; Yayrn = 0,2pln: Aragtrrma Raporu = 0,3 p/n; lnceleme Raporu = 0,3 p/n; Belge = 0,1 p/n
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