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SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME /ATANMA 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ 
 

Birinci Bölüm 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
Madde 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı, öğretim üyeliği kadrolarına yükseltilme / atanmalarda 

aranacak şartları belirlemektir.  
Dayanak 
Madde 2 – (1) Öğretim üyeliği kadrolarına yükseltilme / atanma işlemleri, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 24 ve 26’ıncı maddeleri ve 12 Haziran 2018 tarih 30449 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerine 
dayanılarak hazırlanmıştır. Aşağıda yer alan ölçütler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından aranacak 
ek şartları kapsar. 

Başvuru  
Madde 3 - (1) Aday, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerince öngörülenlerin yanı sıra akademik faaliyetleri ve yayınları ile ilgili belgeleri, 
Akademik Yükseltilme ve Atanma Esaslarında öğretim üyeliğine yükseltilme / atanmalarda kullanılacak 
puanlama sisteminin gerektirdiği tüm bilgileri içerecek şekilde dosyasını hazırlar.  
Bu çerçevede aday, başvurusunu özellikle Ek 3’teki şekliyle aşağıdaki hususları dikkate alarak 
yapmalıdır: 

a) Her yayın veya etkinlik türünü gerekli başlıklarla ifade eden bir yayın listesini içeren 
özgeçmişini,  

b) Yayımı tamamlanmış olan yayınlarının (Kabul belgesi, DOİ numarası veya kitap basım 
sözleşmesi, geçerli değildir) eserler listesine uygun olarak numaralanmış ve arkasında indeks durumunu 
gösteren belge eklenmiş olarak bir adedinin aslı veya fotokopisini,  

c) Atıf ve hakemlikleri kanıtlayan belgeleri,  
ç) Yaptırdığı lisansüstü tezlerin kapak, özet ve içindekiler sayfalarının kopyalarını, dosyaya 

koyması gerekir.  
d) Adayın yayın listesindeki çalışmalarını doktora sonrası ve doçentlik sonrası şeklinde açık 

olarak belirttiği dosyaya koyması gerekir.  
Ön değerlendirme  
Madde 4- (1) Rektör tarafından görevlendirilen bir komisyon doçentlik ve profesörlük 

kadrolarına yapılan başvuruları ilgili adayların başvurularında belgeledikleri bilimsel/sanatsal çalışma 
ve diğer akademik faaliyetleri bu yönergedeki hususlar ve ekteki “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme /Atanma Ölçütleri ve Puan Tablosu”nda belirtilen puanlama sistemi 
uyarınca nicelik yönünden bir ön değerlendirmeye tabi tutar. Bu yönergede doçentlik ve profesörlük 
kadrolarına atanmak için gereken asgari şartları yerine getirmediği tespit edilen adayların başvuruları 
komisyon tarafından reddedilir. 

(2) Komisyon, rektör tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısının başkanlığında, sosyal 
bilimler, fen ve mühendislik bilimleri, güzel sanatlar ve sağlık bilimleri alanlarından birer üye olmak 
üzere beş kişiden oluşur. Komisyonun görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, tekrar aynı usulle 
görevlendirilebilir. 
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Değerlendirme raporu  
Madde 5 (1)- Adayın başvurusunu değerlendirmek üzere ilgili birim tarafından oluşturulan jüri 

üyelerinin hazırlayacakları kişisel değerlendirme raporları:  
a. Adayın akademik ve bilimsel/sanatsal niteliklerini ayrıntılı olarak ortaya koyacak analitik 

inceleme sonuçlarına dayalı ve bu sonuçları yansıtan kapsam ve içerikte olmalıdır.  
b. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme /Atanma Başvuru ve 

Değerlendirme Yönergesi kapsamında ilgili kadrolara atanmak veya yükseltilmek için öngörülen 
asgari ölçütlerin sağlanmış olması, tek başına bir değerlendirme unsuru olarak kullanılamaz ve 
akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için bağlayıcı bir hak oluşturmaz. Bu şartları sağladıkları 
tespit edilmiş olan adayların bilimsel yayınları, nitelikleri yönünden analitik incelemeye tabi tutulur. 
Değerlendirmede adayın ilgili bilim alanındaki yer ve potansiyelleri (yayınlarının sürekliliği, 
yayınlarına yapılan uluslararası ve ulusal atıflar, yürüttüğü veya katıldığı bilimsel araştırmalar ve 
benzeri önemli etkinlikler) dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulur.  

c. Adayın eğitime katkısı, verdiği lisans ve lisansüstü dersler, yönettiği yüksek lisans ve doktora 
tezleri, geliştirdiği ders ve programlar kapsamında gerekli ağırlıkta dikkate alınır.  

ç. Ayrıca, adayın;  
• mesleki deneyimi ve katkıları,  
• uluslararası hakemli dergilerdeki hakemlik görevi,  
• uluslararası bilimsel/sanatsal yarışmalardaki jürilik görevi,  
• aldığı bilimsel, akademik ve mesleki ödüller değerlendirmede gözetilir.  

d. İlan edilen kadrolara, kadro sayısı kadar başvuru olması hâlinde, değerlendirme raporunda 
aday veya adayların atanmaya değer görülüp görülmedikleri, gerekçeleri ile açıkça belirtilir. Kadrolara 
kadro sayısından daha fazla başvuru olması hâlinde; olumsuz değerlendirme gerekçeleri ile açıkça, 
olumlu değerlendirme ise tercih edilen aday veya adayların tercih sırası ile raporlarda mutlaka 
belirtilmelidir. 

İkinci Bölüm 
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Başvuru Şartları 

Doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmak için gerekli şartlar 
Madde 6- (1) Doktor Öğretim Üyelerinin atanmasında 2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu’nun Doktor Öğretim Üyesi ile ilgili 23’üncü maddesinde belirtilen hükümler ile ilgili kanun 
maddesinin (c) bendine göre atamaya esas olmak üzere aşağıdaki ek şartlar uygulanır: 

(2) Ekteki “Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Ölçütleri ve Puan 
Tablosu”nda yer alan A maddesi kapsamında en az 1 yayın yapmış olmak şartıyla en az 25 puan 
almak. 

(3) Deneme Dersi: Aday, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yöneticisi (dekan/müdür) 
kararıyla görevlendirilen 3 kişilik jüri, öğretim elemanları ve öğrenciler karşısında deneme dersi verir. 
Aday, deneme dersi için alanından beş farklı konu önerir. Bu konulardan biri jüri tarafından seçilerek 
adaya bildirilir. Aday, konu belirlendikten sonra jüri tarafından belirlenen bir tarihte deneme dersini 
verir. Jüri, adayı Öğretim Elemanı Ders Gözlem Formu’ndaki ilkelere göre değerlendirir. Deneme 
dersinde başarısız olan aday atanamaz. Yükseköğretim kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olan 
adayların deneme dersi vermeleri şartı aranmaz. 

(4) Doktor öğretim üyelerinin yeniden atanmaları için aşağıda ekli bulunan “Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri ve Puan Tablosu”nda belirtilen alanlardan A maddesi 
kapsamında en az 1 yayın yapmış olmak şartıyla toplamda 30 puan almaları gerekir. 

Doçent kadrosuna atanmak için gerekli asgari şartlar 
Madde 7 – (1) Doçent kadrosuna atamasında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 

Doçentlik ve Atama ile ilgili 24’üncü maddesinde belirtilen hükümler ile ilgili kanun maddesinin (d) 
bendine göre atamaya esas olmak üzere aşağıdaki ek şartlar uygulanır: 
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(2) ÜAK’tan doçentlik belgesini almış olmak. 
(3) Ekteki “Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri ve Puan 

Tablosu”na göre en az 140 puan almış olmak.  
Profesör kadrosuna başvurabilmek için gerekli asgari şartlar 
Madde 8- (1) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Profesörlüğe Yükselme ve Atama ile ilgili 

26’ıncı maddesinde belirtilen hükümler ile ilgili kanun maddesinin (a) bendinin 2’inci fıkrasına göre 
atamaya esas olmak üzere aşağıdaki ek şart uygulanır: 

(2) Doçentlik dosyası haricinde doçent unvanını aldıktan sonra, en az 40 puanı ekteki “Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri ve Puan Tablosu”nun A-D arası maddelerinden almış 
olmak şartıyla 100 puan toplamış olmak.  

(3) “Başlıca Araştırma Eseri” ile müracaat etmiş olmak. 
Üçüncü Bölüm 

Diğer Hükümler 
Yürütme 
Madde 9 – (1) Bu yönerge, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
Yürürlüğe Girme 
Madde 10 – (1) Bu ölçütler, Yükseköğretim Kurulu’nun uygun bulduğu tarihten itibaren 

yürürlüğe girer.  
(2) Bu yönergenin 6/4, 7 ve 8’inci maddeleri, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren yapılacak 

atamalarda uygulanır. 
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EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME ÖLÇÜTLERİ 
PUAN TABLOSU 

 
A MAKALELER Puanı Toplam 

Faaliyet 
Sayısı 

Toplam 
Puanı 

1 SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI indeksleri tarafından taranan 
dergilerde yayımlanan tam makale 

 
20 

  

2 ESCI indeksleri tarafından taranan dergilerde yayımlanan 
tam makale 

 
15 

  

3 SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI ve ESCI indeksleri dışındaki Tr 
dizin veya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından her yıl 
belirlenen alan indeksleri tarafından taranan dergilerde 
yayımlanan tam makale 

 
12 

  

4 Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 
tam makale 

8   

 
5 

1, 2, 3 ve 4. maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanmış, 
teknik not, editöre mektup, tartışma, yorum, vaka takdimi, 
özet, derleme ve kitap kritiği türünden yayınlar için adı geçen 
maddelerde belirtilen puanların yarısı. 

   

     

B. ULUSLARARASI BİLDİRİLER Puanı Toplam 
Faaliyet 
Sayısı 

Toplam 
Puanı 

1 Sempozyum, kongre ve konferanslarda sunulmuş ve bildiriler 
kitabında tam metin olarak yayımlanmış olanlar. 

5   

2 Sempozyum, kongre ve konferanslarda sunulmuş ve özetler 
kitabında “özet metin” olarak yayımlanmış olanlar. 

3   

3 Sempozyum, kongre ve konferanslarda sunulmuş bildiriler 
kitabında yayımlanmamış poster veya sözlü sunumlar. 

2   

C. ULUSAL BİLDİRİLER Puanı Toplam 
Faaliyet 
Sayısı 

Toplam 
Puanı 

1. Ulusal sempozyum, kongre ve konferansların bildiriler 
kitabında tam metin olarak yayımlanmış bildiriler 

3   

2. Ulusal sempozyum, kongre ve konferansların bildiriler 
kitabında özet metin olarak yayımlanmış bildiriler 

2   

3. Ulusal sempozyum, kongre ve konferansların bildiriler 
kitabında yayınlanmamış, poster veya sözlü sunumlar 

1   

D. KİTAPLAR Puanı  Toplam 
Puanı 

1. Yurt dışında yayımlanmış kitap yazarlığı 25   
2. Yurt dışında yayımlanmış kitap içerisinde bölüm yazarlığı 

(Aynı kitapta en fazla 2 bölüm) 
10   

3. Yurt içinde yayımlanmış kitap yazarlığı 20   
4. Yurt içinde yayımlanmış ders kitabı yazarlığı 6   
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5. Yurt içinde yayımlanmış kitap içerisinde bölüm yazarlığı 
(Aynı kitapta en fazla 2 bölüm) 

8   

6. Basılmış ders notu veya uzaktan eğitimde yayımlanmış ders 
notu yazarlığı 

4   

E. ÇEVİRİLER Puanı Toplam 
Faaliyet 
Sayısı 

Toplam 
Puanı 

1. Kitap çevirisi 6   
2. Makale veya kitap bölümü çevirisi (Bölüm başına) (Aynı 

kitapta en fazla 3 bölüm) 
2   

F. SANAT VE SPOR ETKİNLİKLERİ Puanı Toplam 
Faaliyet 
Sayısı 

Toplam 
Puanı 

 
1. 

Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, ses ve görüntü 
CD’lerinin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt 
dışında, sanat, eğitim ve kültür kurumları tarafından satın 
alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş; sanat eserinin 
alımı yapılmış olmak kaydıyla; sinema, televizyon, radyo gibi 
yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi 
veya tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması. 

 
 

20 

  

 
2. 

Özgün sanat eserlerinin, ses ve görüntü CD’lerinin, 
bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt içinde 
sanat, eğitim ve kültür kurumları tarafından satın alınması; 
proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı 
yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi 
yayın organlarında yer alması; gösterime,dinletime girmesi 
veya tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından uygulanmış olması, bestelerin bu kurumlar 
tarafından icra edilmesi veya yayımlanması. 

 
 
 

16 

 
 

 
 

 

 
3. 

Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, tasarımlar, sergiler 
veya yorum çalışmaları ile uluslararası karma sanat, sergi, 
festival, çalıştay (whorkshop), bienal, trienal ve tasarım 
etkinliklerine eserleriyle veya performansıyla katılmak. 

 
14 

  

 
4. 

Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, sergiler, tasarımlar 
veya yorum çalışmaları ile ulusal yurt içi karma sanat sergi, 
festival, çalıştay (whorkshop), bienal, trienal ve tasarım 
etkinliklerine eserleriyle veya performansıyla katılmak. 

 
10 

  

5. Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, sergiler, tasarımlar 
veya yorum çalışmaları ile yurt içinde jürili karma sanat ve 
tasarım etkinliklerine kabul edilmek. 

7   

6. Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, sergiler, tasarımlar 
veya yorum çalışmaları ile yurt dışında kişisel etkinliklerde 
bulunmak. 

20   

7. Özgün sanat eserleri, besteler, konserler, sergiler, tasarımlar 
veya yorum çalışmaları ile yurt içinde kişisel etkinliklerde 
bulunmak 

16   

8. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum 14   
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çalışmaları ile yurt dışında karma veya grup sanat, konser, 
sergi ve tasarım etkinliklerine katılmak. 

9. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar veya yorum 
çalışmaları ile yurt içinde karma veya grup sanat, konser, 
sergi ve tasarım etkinliklerine katılmak 

10   

 
10. 

Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) ve 
görsel sanatlarda, yönetmen, sanat yönetmeni, eğitmen, 
koreograf veya performans sanatçısı olarak etkinlikte 
bulunmak, sanat grupları hazırlamak ve bu grupların 
gösterilerinde veya sergilerinde görev almak ve gösterilerin 
yurt dışında sunumunu sağlamak. 

 
20 

  

 
11. 

Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) ve 
görsel sanatlarda yönetmen, sanat yönetmeni, eğitmen, 
koreograf veya performans sanatçısı olarak etkinlikte 
bulunmak, sanat grupları hazırlamak ve bu grupların 
gösterilerinde veya sergilerinde görev almak ve gösterilerin 
yurt içinde sunumunu sağlamak. 

 
13 

  

12. Bireysel ses, görüntü yayımı yapmak, albüm çıkarmak. 16   
13. Karma ses, görüntü yayımı yapmak, albüm çıkarmak. 14   
14. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcularla yurt içindeki 

turnuvalarda (Türkiye Şampiyonası) ilk üç dereceden birini 
almak. 

15   

15. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcularla yurt dışındaki 
turnuvalarda (Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya, 
Avrupa ve Balkan Şampiyonaları) ilk üç dereceden birini 
almak. 

 
20 

  

16. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt içindeki 
turnuvalara katılımını sağlamak. 

4   

17. Spor branşlarında yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki 
turnuvalara katılımını sağlamak 

6   

18. Milli takımlarda antrenörlük yapmak (her yıl için) 2   
19. Milli takıma sporcu yetiştirmek (her yıl için) 3   
G. EDİTÖR VE HAKEMLİKLER Puanı   

1. SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI indeksleri tarafından taranan 
dergilerde editörlük* 

20   

2. ESCI, Index Islamicus indeksleri tarafından taranan 
dergilerde editörlük* 

15   

3 SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI, ESCI ve Index Islamicus 
indeksleri dışındaki alan indeksleri tarafından taranan 
dergilerde editörlük* 

10   

4 Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde editörlük* 5   
3. Yukarıda belirtilen dergilerde hakemlik yapmak. (İlgili 

puanların 1/4’ü) 
   

4. Yukarıdaki belirtilen dergilerde yardımcı editörlük yapmak. 
(İlgili maddelerde belirtilen puanların yarısı)* 

   

5. Uluslararası kitap editörlüğü yapmak. 10   
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6. Ulusal kitap editörlüğü yapmak. 8   
7. Ulusal hakemli dergilerde editörlük yapmak 10   
8. Sanat/Sergi Katalog Yazarlığı 10   
9. Uluslararası sanat etkinliklerinde jüri üyeliği yapmak 8   
10. Ulusal sanat etkinliklerinde jüri üyeliği yapmak 6   
 *İlgili dergi yılda en az iki sayı çıkarılmalıdır.    
H. BASILMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL RAPORLAR Puanı   
1 Yurt dışında yayımlanmış bilimsel/sanatsal rapor 10   
2 Yurt içinde yayımlanmış bilimsel/sanatsal rapor 5   
I. PATENTLER Puanı   
1 Uluslararası patent 60   
2 Ulusal patent 10   
3. Başvurusu yapılan patent 10   
4 Fikri mülkiyet hakları ve proje çalışmalarının tescil edilmesi 

(faydalı model/endüstriyel tasarımların belgelendirilmesi), 
özgün eserlerin telif hakları 

20   

J. ÖDÜLLER Puanı   
1. Uluslararası bilim, sanat veya tasarım ödülü 20   
2. Ulusal bilim, sanat veya tasarım ödülü 15   
3. Bilimsel/sanatsal araştırmalar için yurt dışı kurum ve 

kuruluşlardan alınan, 3 aydan uzun süreli burslar almış olmak. 
8   

4. Bilimsel/sanatsal araştırmalar için yurt içi kurum ve 
kuruluşlardan alınan, 3 aydan uzun süreli burslar almış olmak. 

4   

K. ATIFLAR Puanı   
 
1. 

SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI indeksleri tarafından taranan 
dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı 
yayınlarda her bir atıf için  

 
4 

  

2. ESCI, Index Islamicus indeksleri tarafından taranan 
dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı 
yayınlarda her bir atıf için 

3   

3. SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI, ESCI ve Index Islamicus 
indeksleri dışındaki alan indeksleri tarafından taranan 
dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı 
yayınlarda her bir atıf için 

2   

4. Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 
ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda her bir atıf 
için 

1   

4. Adayın yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda ve 
tezlerde adayın atıf yapılan her eseri için* 

4   

5. Adayın yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda ve tezlerde 
adayın atıf yapılan her eseri için* 

3   

 Bir yayın için en fazla 5 atıf hesaplamaya alınır. İlgili puanlar 
her bir yazara ayrı ayrı verilir. 
Yazarın isminin yer aldığı (self citation) eserler tarafından 
yapılan atıflara puanlamaya alınmaz. 
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*Danışmalığının yürütüldüğü tezlerde yapılan atıflar 
puanlamaya dahil edilmez. 
 

L. TEZ YÖNETİMİ Puanı   
1. Yönetiminde tamamlanan her DOKTORA/SANATTA 

YETERLİK tezi için 
4   

2. Yönetiminde tamamlanan her YÜKSEK LİSANS tezi için 2   
3. Tamamlanmış DOKTORA veya YÜKSEK LİSANS 

tezlerinde yapılan ikinci danışmanlıklar için yukarıda 
belirtilen puanların yarısı 

   

M. ÖĞRETİME KATKI Puanı   
1. Lisansüstü düzeyde ders vermek. (Son 3 yılda her ders için, 

her yıl için en fazla 3 ders) 
3   

2. Lisans ve ön lisans düzeyinde ders vermek. (son 3 yılda her 
ders için, her yıl için en fazla 5 ders) 

2   

N. ARAŞTIRMA PROJELERİ Puanı   
1. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (Dünya Bankası, 

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO, İslam İşbirliği 
Teşkilatı) destekli sonuçlandırılmış bilimsel projeler 

40   

2. Uluslararası diğer resmi kurum ve kuruluşlarca destekli 
sonuçlandırılmış bilimsel projeler 

30   

4. Ulusal kamu kurumları tarafından destekli sonuçlandırılmış 
bilimsel projeler (TUBİTAK) 

30   

5. Yükseköğretim kurumları tarafından destekli 
sonuçlandırılmış bilimsel araştırma projeleri 

20   

6. Özel kuruluşlar ve STK’lar tarafından destekli 
sonuçlandırılmış bilimsel araştırma projeleri 

15   

7. Proje yürütücüsü; puanın %100’ünü 
Araştırmacılar; %50’lik dilimi eşit olarak paylaşır 

   

O. DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLER    
1. Öğrenci katılımlı yarışma programları (proje yarışmaları, 

proje pazarları, bilimsel ve teknolojik yarışmalar) 
düzenlemek 

5   

2. Ulusal ve uluslararası kurslara katılım (alınan sertifikalar) 1   
3. Yurt dışında eğitim ve araştırma amaçlı kısa süreli bulunmak 

(minimum 3 ay) 
8   

4. Sempozyum, kongre, konferans gibi uluslararası bilimsel 
toplantılarda davetli konuşmacı olmak/ çağrılı bildiri sunmak 

8   

5. Sempozyum, kongre, konferans gibi uluslararası 
bilimsel/sanatsal toplantılarda panelist olmak 

4   

6. Sempozyum, kongre, konferans gibi ulusal bilimsel/sanatsal 
toplantılarda davetli konuşmacı olmak 

4   

7. Sempozyum, kongre, konferans gibi ulusal bilimsel/sanatsal 
toplantılarda panelist olmak 

2   

8. Sempozyum, kongre, konferans gibi uluslararası düzeydeki 
bilimsel/sanatsal toplantı ve etkinlikleri düzenleyen kurula 

10   
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başkanlık yapmak 
 
9. 

Sempozyum, kongre, konferans gibi uluslararası düzeydeki 
bilimsel/sanatsal toplantı ve etkinliklerde kurul üyeliği, 
kongre sekreterliğini veya oturum başkanlığı gibi görevler 
yapmak. 

 
5 

  

10. Sempozyum, kongre, konferans gibi ulusal düzeydeki 
bilimsel/sanatsal toplantı ve etkinlikleri düzenleyen kurula 
başkanlık yapmak 

5   

11. Sempozyum, kongre, konferans gibi ulusal düzeydeki 
bilimsel/sanatsal toplantı ve etkinliklerde kurul üyeliği veya 
oturum başkanlığı gibi görevler yapmak. 

4   

12. İlgili birimlerin yaptığı işbirliği protokolü kapsamında kamu 
kurum ve kuruluşları ile STK’da yürütülen eğitim ve kültür 
faaliyetleri 

3   
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EK-2: PUANLARIN HESAPLANMASI  
 
1) Çalışma tek isimli ise tam puan alınır.  
2) Yazar sayısı birden fazla ise A-D arası faaliyetlerin puan hesaplamalarında aşağıdaki tablo kullanılır. 

Yazar sayısının 10’u geçtiği durumlarda yazar sayısı 10 için yapılan hesaplar uygulanacaktır.  
 
Puanlama tablosunun aşağıdaki gibi olmasına  
 

  
1 
isim 

2 
isim 

3 
isim 

4 
isim 

5 
isim 

6 
isim 

7 
isim 

8 
isim 

9 
isim 

10 
isim 

1 yazarlı 1                   
2 yazarlı 0,9 0,8                 
3 yazarlı 0,8 0,7 0,6               
4 yazarlı 0,7 0,6 0,5 0,4             
5 yazarlı 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2           
6 yazarlı 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1         
7 yazarlı 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1       
8 yazarlı 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1     
9 yazarlı 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1   
10 yazarlı 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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EK-3: DOSYA DÜZENLERİ  
  
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN DOSYA 
HAZIRLAMA DÜZENİ  

  
1. Özgeçmiş ( Aşağıdaki alt başlıklar hâlinde düzenlenecektir.)  

1.1. Adı soyadı, 
1.2. Doğum yeri ve tarihi, 
1.3. Bildiği yabancı diller,  
1.4. Eğitimi (tarihleri ve yerleri), 
1.5. Çalıştığı kurumlar (tarihleri ile birlikte),  
1.6. Lisans ve lisansüstü eğitimde verdiği dersler,  
1.7. İdari görevler, bilimsel kuruluşlara üyelikler, aldığı ödüller,  
1.8. Doktora / uzmanlığını yaptığı anabilim dalı. 

2. Yabancı Dil Belgesi  
3. Doktora, Sanatta Yeterlilik, Uzmanlık Belgesi  
4. Tezler: Dosyaya sadece tezin kapağı, içindekiler sayfası, özeti ve tezin kabulüne dair belge ya da 

diploma konacaktır. Tezdeki bilgilerden yararlanılarak hazırlanan yayınlanmış makale, bildiri veya 
kitaplar belirtilecektir.  

5. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi “Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri 
ve Puan Tablosu” esas alınarak doldurulmuş form (Aday bu tabloya göre puanlarını doldurup 
başvuru için gerekli şartları yerine getirdiğini yazılı olarak beyan edecektir.)  

6. Yayınlar ve Diğer Etkinlikler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi “Öğretim Üyeliği Kadrolarına 
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri ve Puan Tablosu”nda verilen alt başlıklarının sırasına uyularak 
düzenlenecektir. Aynı yayın bildiri veya makale olarak verilmiş ise belirtilecektir. Bu etkinliklerde 
puanlamaya tabi tutulacaktır. Alanı dışındaki yayın ve etkinliklerle ilgili bilgiler dosyaya 
konulmayacaktır. Atıflarla ilgili indeks raporu veya atıf yapılan eserin ilk sayfası ve atıf yapıldığını 
gösterir sayfa eklenecektir.  

 
DOÇENTLİK VE PROFESÖRLÜK KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN 
DOSYA HAZIRLAMA DÜZENİ  

  
1. Özgeçmiş ( Aşağıdaki alt başlıklar halinde düzenlenecektir.)  

1.1. Adı soyadı  
1.2. Doğum yeri ve tarihi  
1.3. Bildiği yabancı diller  
1.4. Eğitimi (tarihleri ve yerleri birlikte)  
1.5. Çalıştığı kurumlar (tarihleri ile birlikte)  
1.6. Lisans ve lisansüstü eğitimde verdiği dersler  
1.7. İdari görevler, bilimsel kuruluşlara üyelikler, aldığı ödüller.  
1.8. Doktora / uzmanlığını yaptığı anabilim dalı  

2. Onaylı Doçentlik Belgesi 
3. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi “Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri 

ve Puan Tablosu” ile ilgili doldurulmuş form (Aday bu tabloya göre puanlarını doldurup başvuru 
için gerekli şartları yerine getirdiğini yazılı olarak beyan edecektir.)  

4. Başlıca Araştırma Eseri (profesörlük için)  
5. Yayınlar ve Diğer Etkinlikler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi “Öğretim Üyeliği Kadrolarına 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri ve Puan Tablosu”nda verilen alt başlıklarının sırasına uyularak 



12 
 

düzenlenecektir. Aynı yayın bildiri veya makale olarak verilmiş ise belirtilecektir. Bu etkinlikler de 
puanlamaya tabi tutulacaktır. Çalışma alanı dışında yapılan yayınlar dosyaya konmayacaktır. 
Profesör adayları için yayınlar doçentlik öncesi (başarılı olduğu doçentlik unvan sınavı için verilen 
dosyada yer alanlar) ve doçentlik sonrası yapılanlar şeklinde sıralanacaktır. Eksik belge ile beyan 
edilen faaliyetler değerlendirme dışında tutulur. 


