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DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ 

(2023) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç/Dayanak/Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversitenin bilimsel düzeyini geliştirmek ve bilimsel 

kaliteyi artırmak maksadıyla, öğretim üyelerinin çeşitli kademelerdeki atama işlemlerinde ilgili kanun 

ve yönetmeliklerin öngördüğü koşullara ek olarak eşitlik ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde, üniversite 

tarafından uygun görülen asgari atanma ölçütlerini belirlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 - Bu Yönerge; 2547 sayılı Kanunun 23’üncü, 24’üncü, 26’ncı maddeleri ile 

“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – 

Araştırma Makalesi: Üniversitelerarası Kurul tarafından tanımlanmış olan çerçevede alanında 

bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün baskı veya elektronik ortamda yayımlanmış veya 

yayımlanmak üzere DOI (Digital Object Identifier) numarası alınmış makaleleri, 

Atıf: Bir esere başka bir eserde atıf veya alıntı yapılmasını, 

Başlıca Araştırma Eseri: Adayın ilk yazar ya da sorumlu yazar olduğu eserler ile yönetmiş 

olduğu bir lisansüstü tezden veya yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir çalışmadan üretilmiş, adayın 

meslekî birikiminin ürünü olan özgün yayınları veya eserleri, 

Başlıca (Sorumlu) Yazar: Sorumlu bir yayında iletişimin kurulması için ismi üzerinde 

niteleme yapılan yazarı, tek yazarlı makalede yazarı, birden fazla yazarlı makalenin yazarlarından ilk 

sırada yer alan yazarı, yazarı veya iletişim yazarı belli olmayan çalışmalarda ilk sırada yer alan yazarı, 

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, 

DOI (Digital Object Identifier): Elektronik ortamda bulunan kitap, dergi, makale, vb. gibi 

içerikleri numaralandırmak suretiyle kolay erişimlerini sağlamak için uygulanan dijital nesne sistemini, 

h-indeksi: Web of Science veri tabanı kullanılarak hesaplanan sayısal değeri,  

Proje: Uluslararası ve ulusal düzeyde kamu kurumları tarafından veya üniversite-sanayi 

işbirliği kapsamında diğer özel kurumlar tarafından desteklenen araştırma geliştirme çalışmaları, 

sempozyum-çalıştay vb. bilimsel etkinlikler, üniversite altyapısının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar, 

istihdam ve sosyal sorumluluk projelerini (Sosyal sorumluluk, alt yapı vb. projelerin adayın 

başvurduğu bilim dalı ile ilgili olma zorunluluğu yoktur. BAP birimleri tarafından desteklenen 

lisansüstü tez çalışmaları ve yayın projeleri bu kapsama dâhil değildir), 

Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü, 

Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu, 

Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal düzeyde farklı kurumlarda çalışan araştırmacı veya bilim 

insanlarının özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özetlerinin bilimsel ön incelemeden 

geçirilerek kabul edildiği toplantıları, 

Ulusal Hakemli Dergi: Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş 

danışman grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az iki kez 
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yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite kütüphanelerinde 

basılı veya elektronik ortamda erişilebilir olan dergileri, 

Ulusal Kitap: Üniversitelerarası Kurul tarafından tanımlanmış olan çerçevede tanınmış ulusal 

yayınevleri tarafından yayımlanan basılı veya elektronik ortamdaki kitapları, (Lisansüstü tezlerin bir 

kısmı veya tamamından oluşan kitaplar puanlamada dikkate alınmaz) 

Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda 

bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantıları, 

Uluslararası Hakemli Dergi: Editör ya da editör kurulu olan, farklı ülke ve üniversitelerden 

temsilcileri bulunan, bilim ya da danışma kuruluna sahip olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma 

makaleleri yayımlayan, son beş yılda (yılda en az bir kez) düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, 

üniversite kütüphanelerinden veya internet üzerinden erişilebilirliği olan süreli dergileri,  

Uluslararası Kitap: Üniversitelerarası Kurul tarafından tanımlanmış olan çerçevede ilgili 

alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan basılı veya elektronik ortamdaki 

kitapları, (Lisansüstü tezlerin bir kısmı veya tamamından oluşan kitaplar puanlamada dikkate alınmaz). 

Üniversite: Dicle Üniversitesini, 

Yönerge:Dicle Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesini ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler/Yabancı Dil Kriteri 

Genel İlkeler 

MADDE 4- Dicle Üniversitesi, öğretim üyesi kadrolarına atama için 2547 sayılı yasanın ilgili 

maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına 

yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve 

denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilir. 

MADDE 5- Bu yönergede belirlenen ölçütler ortak en düşük düzeyi belirler. Bu düzey, 

adayların atanmaları için yeterlilik anlamı taşımaz ve puanlama sistemi tek başına bir değerlendirme 

unsuru olarak kullanılamaz. Esas olan, jüri raporları ve ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirlenen 

esaslara göre yetkilendirilen kurullar ile makamların öneri veya kararlarıdır. Puanlamaya dayalı ön 

değerlendirme ve yayın koşulunun sağlanmış olması akademik yükseltilme ve atanmalarda adaylar için 

bağlayıcı bir hak oluşturmaz. 

MADDE 6- Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların 

başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faaliyetleri, nicelikleri yönünden 

ayrıntıları EK-1’de belirtilen bir puanlama sistemi uyarınca Profesör ve Doçent adayları için 

Rektörlükçe, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ise ilgili birimce görevlendirilen 

komisyon/komisyonlar tarafından ön değerlendirmeye tâbi tutulur. Bu ön değerlendirme sonrası ilgili 

kadrolar için belirlenen ölçütleri taşımayan ve belirlenen asgari puanların altında kalan başvurular jüri 

üyelerine gönderilmez. Tüm başvurular, ilgili ön değerlendirme komisyonu tarafından ilanda belirtilen 

belgeler yönünden incelenir ve eksik belgesi olduğu saptanan başvurular jüri üyelerine gönderilmez.  

MADDE 7- Doktor Öğretim Üyelerinde Yeniden Atanma: Doktor Öğretim Üyesi ilk 

atamalarında ilgili birim amiri, birim yönetim kurulunun görüşünü aldıktan sonra önerisini Rektöre 

sunar. Atama Rektör tarafından 3 (üç) yıl süreyle yapılır. Her atama süresinin sonunda görev 

kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona eren Doktor Öğretim Üyeleri, bir önceki atanma dönemleri 

süresince kendilerinden istenen ek koşulları yerine getirmeleri koşuluyla ilgili yönetim kurulunun 

uygun görüşü üzerine Rektör tarafından 2 (iki) yıl süre ile yeniden atanır. Doktor öğretim üyelerinin, 

yeniden atanabilmek için gereken koşulları sağlayamaması durumunda; ilgili birim, öğretim üyelerinin 

yeniden atanabilmesi için gerekçeli birim yönetim kurulu teklifini (ön lisans, lisans veya lisansüstü 

eğitiminde programın devamlılığının sağlanmasında zorunluluk gerektiren durumlarda) Üniversite 
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Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Rektörlüğe sunar. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun 

görmesi halinde Rektör tarafından öğretim üyelerinin yeniden atanma koşullarını sağlayabilmesi için 

1 (bir) yıl süreyle yeniden ataması yapılabilir. 1 (bir) yıl süreyle yeniden ataması yapılan doktor 

öğretim üyelerinin, yeniden atanabilmek için gereken koşulları sağlayamaması durumunda ataması 

yapılmaz. Doktor Öğretim Üyelerine ne kadar süre ile atandığı kendilerine tebliğ edilir. Doktor 

Öğretim Üyelerinde yeniden atamalarda; görev yaptıkları süre içerisinde askerlik, analık izni 

kullanmaları, doğum nedeniyle ücretsiz izin kullanmaları, uzun süreli sağlık raporlarının bulunması 

(en az 3 ay), küresel salgın ve doğal afet gibi mücbir sebeplerden doğan süre kayıplarının bulunması 

halinde, süre hesaplanmasında fiilen görev başında bulunulduğu zaman dilimi dikkate alınır. 

Adayların, görev sürelerinin sona ermesinden en az bir ay önce, belirtilen şartları yerine getirdiklerini 

gösteren belgelerle birlikte ilgili birim yöneticiliğine başvurarak görev sürelerinin uzatılması talebinde 

bulunmaları gerekmektedir.  

MADDE 8- Tüm kadrolara başvuru aşamasında, dosyaya konan yayınların yayımlanmış olması 

gerekir. Basılma sürecinde olan yayınlar ise DOI (Digital Object Identifier) numarası alınmış olması 

koşuluyla kabul edilebilecektir. Kongre kitapçığında yayınlanmamış sunumlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergi ve Kitaplar, doçentlik başvurusunda 

Üniversitelerarası Kurul tarafından tanımlanmış olan dergi ve kitaplardır. 

MADDE 9- Adaylar; başvuru dosyalarına koyacakları belgelerle, dergilerin bu özelliklerini 

kanıtlamak zorundadırlar. Dergiler için, uluslararası veri tabanları ile TÜBİTAK-ULAKBİM TR 

DİZİN ulusal veri tabanlarına kayıtlı dergi olması kanıt olarak kabul edilir. Kitaplar için, ISBN 

numarası olması, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’ne göre Yayın Komisyonu tarafından veya Bilimsel 

Uzmanlık Dernekleri tarafından basımına karar verilmiş olması kanıt olarak kabul edilir. Kongre kitabı 

içerisindeki çalışmalar kitap bölümü olarak değerlendirilmez. Makalelerin ve kitapların tarih 

değerlendirilmesinde yayınlandıkları tarih veya yayımlanmamış ise yayına kabul edildikleri tarih 

geçerlidir.  

MADDE 10- Bu yönergede belirtilen temel bilimler aşağıda belirtilen birimleri kapsamaktadır: 

Sayısal Bilimler: Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp, Veteriner, Mühendislik, Ziraat, Fen 

Fakülteleri; Uygulamalı Bilimler ve Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümleri; ilgili Fakülte, Enstitü, 

Merkez, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu program ve bölümleri. 

Sosyal, Beşeri Bilimler ve Eğitim Bilimleri: Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, 

İlahiyat Fakülteleri; Uygulamalı Bilimler, Eğitim ve İletişim Fakültelerinin ilgili bölümleri; ilgili 

Fakülte, Enstitü, Merkez, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu program ve bölümleri.  

Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Konservatuvar: Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım 

Fakültesi, Devlet Konservatuvarları; ilgili Fakülte, Enstitü, Merkez, Yüksekokul ve Meslek 

Yüksekokulu program ve bölümleri. 

Spor Bilimleri: Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının ilgili 

bölümleri; ilgili Fakülte, Enstitü, Merkez, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu program ve bölümleri. 

 

Yabancı Dil Kriteri: 

MADDE 11- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda adayların; Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen YÖKDİL, YDS gibi merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 

(altmış) veya eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Yabancı dil öğretimi veya yabancı dille öğretim 

yapan bölümlerde görevlendirilmek üzere ilan edilen bir kadroya başvuran adayların “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik’te belirlenen koşulları sağlamaları gerekir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Temel Bilimlere Göre Başvuru Şartları 

 MADDE 12- SAYISAL BİLİMLER  

A - Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu İçin Başvuru ve Atanma Koşulları: 

1. İlk defa atanacak doktor öğretim üyeleri: 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda adayların 2. maddede yer alan açıklamaları da 

kapsayacak şekilde EK-1’deki faaliyetlerden asgari 40 puan almış olmaları gerekir. 

2. Adayların EK-1’de yer alan A1 kodundaki dergilerde birinci isim olmak koşuluyla en az 1 

makale yayımlamış olması gerekir. 

3. Yeniden Atanma Koşulları: Görev süresi sona eren Doktor Öğretim Üyeleri yeniden 

atanmak için bir önceki atanma dönemlerinden sonra EK-1’de yer alan A-D ve M1-M2 kodları 

arasındaki faaliyetlerden en az 2 faaliyet içermek (a. EK-1’de yer alan A1-A2 kodları arasındaki 

faaliyetlerden en az 20 puan almak (zorunlu), b. Proje ekibinde yer almak “D1-D5” veya bilimsel 

toplantı tertip kurullarında görev almak) koşuluyla genel puanlama tablosundan toplamda 40 puanlık 

faaliyet yapmış olmalıdır. Ancak; proje ekibinde yer almak veya bilimsel toplantı tertip kurullarında 

görev almak koşulunu sağlayamayan adayların, bu koşul yerine doktor öğretim üyeliğine yeniden 

atanma koşullarında istenilen asgari 40 puana ilaveten A1-D2 kodları arasındaki faaliyetlerden 20 

puan daha alarak puanlarını 60’a tamamlamaları gerekir. 

B - Doçent Kadrosu İçin Başvuru ve Atanma Koşulları: 

1. Doçentlik kadrolarına başvurularda adayların başvurduğu alan ile ilgili olarak 

Üniversitelerarası Kuruldan doçentlik unvanı almış olmaları ve 2-3. maddelerde yer alan açıklamaları 

da kapsayacak şekilde EK-1’deki faaliyetlerden asgari 100 puan almış olmaları gerekir. 

2. Adayların en az bir proje yürütücülüğü (BAP hariç) yapmış olmaları gerekir. Ancak proje 

yürütücülüğü (EK-1’deki D1a ve D2a) koşulunu sağlayamayan adayların, bu koşul yerine A1-D2 

kodları arasındaki faaliyetlerden ilave 50 puan daha almış olmaları gerekir. 

3. Adayların EK-1’de yer alan M1-M2 kodları arasındaki faaliyetlerden en az 10 puan almış 

olmaları gerekir. Ancak bu koşulu sağlayamayan adayların, bunun yerine A1-A2 kodları arasındaki 

faaliyetlerden 10 puan daha almış olmaları gerekir.  

C - Profesör Kadrosu İçin Başvuru ve Atanma Koşulları: 

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesinde belirtilen asgari koşulların yerine 

getirilmiş olması gerekir. Sürelerin hesaplanmasında adayların doçentlik unvanını aldığı tarih ile 

profesör kadrosuna başvurduğu tarih esas alınır. Başvuru tarihi itibariyle söz konusu süreleri 

doldurmadığı tespit edilen adayların başvuruları işleme alınmaz. Sehven işleme alınan başvurular yok 

hükmündedir. 

2. Adaylar sundukları eserlerden birini Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterirler. Adayların 

Başlıca Araştırma Eseri, doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya 

çalışmalar kapsamında olmalıdır. 

3. Profesörlük kadrolarına başvurularda adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonraki dönem 

içinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve adayın doçentlik unvanını almaya hak kazandığı 

döneme ait doçentlik asgari başvuru koşullarını yeniden karşılamış olmaları ve 4-8. maddelerde yer 

alan açıklamaları da kapsayacak şekilde EK-1’deki faaliyetlerden toplam 300 puan almış olmaları 

gerekir. (Adayların doçentlik müracaatında aldıkları puanlar da 300 puan içerisinde değerlendirilir). 

4. Adayların doçentlik unvanını aldıktan sonra EK-1’de yer alan A1 kodundaki dergilerde 

birinci isim olmak koşuluyla en az 1 makale yayımlamış olması gerekir. 

5. Adayların EK-1’de yer alan L kodu (atıf) alanından en az 10 puan almaları gerekir. 
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6. Adayların doçentlik unvanını aldıktan sonra en az bir proje yürütücülüğü (BAP hariç) 

yapmış olmaları gerekir. Ancak proje yürütücülüğü (EK-1’deki D1a ve D2a) koşulunu sağlayamayan 

adayların, bu koşul yerine A1-D2 kodları arasındaki faaliyetlerden 50 puan daha almış olmaları 

gerekir. 

7. Adayların doçentlik unvanını aldıktan sonra EK-1’de yer alan M1-M2 kodları arasındaki 

faaliyetlerden en az 15 puan almış olmaları gerekir. Ancak bu koşulu sağlayamayan adayların, bunun 

yerine A1-A2 kodları arasındaki faaliyetlerden 15 puan daha almış olmaları gerekir.  

8. Adayların J1-J2 kodları arasından (tıp, diş, veteriner hekimliğinde uzmanlık/lisansüstü tez 

yönetimi) en az 15 puan almaları gerekir. Ancak lisansüstü tez yönetmemiş adayların, bu koşul yerine 

A1-A2 kodları arasındaki faaliyetlerden 10 puan daha almış olmaları gerekir. 

NOT: Doçent ve profesör adaylarından istenmiş olan bir faaliyet bir başka maddede seçenek 

olarak isteniyorsa adaylar bu faaliyetini başka bir çalışması ile sağlamak zorundadır. Örneğin 

profesör başvurularında, 4. maddede istenen A1 yayın çalışması ile diğer maddelerde ilave koşul 

olarak istenen A1 yayın çalışması birbirinden farklı çalışmalar olmalıdır. Bir madde için kullanılan 

bir faaliyet, başka bir madde için kullanılamaz. 

 

            MADDE 13- SOSYAL, BEŞERİ BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ 

A - Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu İçin Başvuru ve Atanma Koşulları: 

1. İlk defa atanacak doktor öğretim üyeleri: 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda adayların 2. maddede yer alan açıklamaları da 

kapsayacak şekilde EK-1’deki faaliyetlerden asgari 40 puan almış olmaları gerekir. 

2. Adayların EK-1’de yer alan A1 veya A3 kodunda yer alan dergilerde birinci isim olmak 

koşuluyla en az 1 makale yayımlamış olması gerekir.  

3. Yeniden Atanma Koşulları: Görev süresi sona eren Doktor Öğretim Üyeleri yeniden 

atanmak için bir önceki atanma dönemlerinden sonra EK-1’de yer alan A-D ve M1-M2 kodları 

arasındaki faaliyetlerden en az iki faaliyet içermek (a. EK-1’de yer alan A1-A3 kodları arasındaki 

faaliyetlerden en az 20 puan almak (zorunlu), b. Proje ekibinde yer almak “D1-D5” veya bilimsel 

toplantı tertip kurullarında görev almak) koşuluyla, genel puanlama tablosundan toplamda 40 puanlık 

faaliyet yapmış olmalıdır. Ancak proje ekibinde yer almak veya bilimsel toplantı tertip kurullarında 

görev almak koşulunu sağlayamayan adayların, bu koşul yerine, doktor öğretim üyeliğine yeniden 

atanma koşullarında istenilen asgari 40 puana ilaveten A1-D2 kodları arasındaki faaliyetlerden 20 

puan daha alarak puanlarını 60’a tamamlamaları gerekir. 

B - Doçent Kadrosu İçin Başvuru ve Atanma Koşulları: 

1. Doçentlik kadrolarına başvurularda adayların başvurduğu alan ile ilgili olarak 

Üniversitelerarası Kuruldan doçentlik unvanı almış olmaları ve 2-3. maddelerde yer alan açıklamaları 

da kapsayacak şekilde EK-1’deki faaliyetlerden asgari 100 puan almış olmaları gerekir. 

2. Adayların en az bir proje yürütücülüğü (BAP hariç)  yapmış olmaları gerekir. Ancak proje 

yürütücülüğü (EK-1’deki D1a ve D2a) koşulunu sağlayamayan adayların, bu koşul yerine A1-D2 

kodları arasındaki faaliyetlerden ilave 50 puan daha almış olmaları gerekir. 

3. Adayların EK-1’de yer alan M1-M2 kodları arasındaki faaliyetlerden en az 10 puan almış 

olmaları gerekir. Ancak bu koşulu sağlayamayan adayların, bunun yerine A1-A3 kodları arasındaki 

faaliyetlerden 10 puan daha almış olmaları gerekir. 

C - Profesör Kadrosu İçin Başvuru ve Atanma Koşulları:  

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesinde belirtilen asgari koşulların yerine 

getirilmiş olması gerekir. Sürelerin hesaplanmasında adayların doçentlik unvanını aldığı tarih ile 

profesör kadrosuna başvurduğu tarih esas alınır. Başvuru tarihi itibariyle söz konusu süreleri 
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doldurmadığı tespit edilen adayların başvuruları işleme alınmaz. Sehven işleme alınan başvurular yok 

hükmündedir.  

2. Adaylar sundukları eserlerden birini Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterirler. Adayların 

Başlıca Araştırma Eseri, doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya 

çalışmalar kapsamında olmalıdır. 

3. Profesörlük kadrolarına başvurularda adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonraki dönem 

içinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve adayın doçentlik unvanını almaya hak kazandığı 

döneme ait doçentlik asgari başvuru koşullarını yeniden karşılamış olmaları ve 4-8. maddelerde yer 

alan açıklamalar doğrultusunda EK-1’deki faaliyetlerden asgari 300 puan almış olmaları gerekir. 

(Adayların doçentlik müracaatında aldıkları puanlar da 300 puan içerisinde değerlendirilir). 

4. Adayların doçentlik unvanını aldıktan sonra EK-1’de yer alan A1 veya A3 kodunda yer alan 

dergilerde birinci isim olmak koşuluyla en az 1 makale yayımlamış olması gerekir. 

5. Adayların EK-1’de yer alan L kodu (atıf) alanından en az 10 puan almaları gerekir. 

6. Adayların doçentlik unvanını aldıktan sonra en az bir proje yürütücülüğü (BAP hariç) 

yapmış olmaları gerekir. Ancak proje yürütücülüğü (EK-1’deki D1a ve D2a) koşulunu sağlayamayan 

adayların, bu koşul yerine A1-D2 kodları arasındaki faaliyetlerden 50 puan daha almış olmaları 

gerekir. 

7. Adayların doçentlik unvanını aldıktan sonra EK-1’de yer alan M1-M2 kodları arasındaki 

faaliyetlerden en az 15 puan almış olmaları gerekir. Ancak bu koşulu sağlayamayan adayların, bunun 

yerine A1-A3 kodları arasındaki faaliyetlerden 15 puan daha almış olmaları gerekir. 

8. Adayların J1-J2 kodları arasından (lisansüstü tez yönetiminden) en az 15 puan almaları 

gerekir. Ancak; lisansüstü tez yönetmemiş adayların, bu koşul yerine A1-A3 kodları arasındaki 

faaliyetlerden 10 puan daha almış olmaları gerekir. 

NOT: Doçent ve profesör adaylarından istenmiş olan bir faaliyet bir başka maddede seçenek 

olarak isteniyorsa adaylar bu faaliyetini başka bir çalışması ile sağlamak zorundadır. Örneğin 

profesör başvurularında, 4. maddede istenen A1 yayın çalışması ile diğer maddelerde ilave koşul 

olarak istenen A1 yayın çalışması birbirinden farklı çalışmalar olmalıdır. Bir madde için kullanılan 

bir faaliyet, başka bir madde için kullanılamaz. 

 

 

            MADDE 14- MİMARLIK, GÜZEL SANATLAR VE KONSERVATUVAR 

A - Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu İçin Başvuru ve Atanma Koşulları: 

1. İlk defa atanacak doktor öğretim üyeleri: 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda adayların 2. maddede yer alan açıklamaları da 

kapsayacak şekilde EK-1’deki faaliyetlerden asgari 40 puan almış olmaları gerekir. 

2. Adayların EK-1’de yer alan A1 veya A3 kodunda yer alan dergilerde birinci isim olmak 

koşuluyla en az 1 makale yayımlamış olması gerekir. 

3. Yeniden Atanma Koşulları: Görev süresi sona eren Doktor Öğretim Üyeleri yeniden 

atanmak için bir önceki atanma dönemlerinden sonra EK-1’de yer alan (Mimarlık Alanı için A-D ve 

M1-M2), (Güzel Sanatlar Alanı için A-D ve M1-M4), (Konservatuvar Alanı için A-D, N1-N2 ve 

M1-M2) kodları arasındaki faaliyetlerden en az iki faaliyet içermek, (a. EK-1’de yer alan A1-A3 

kodları arasındaki faaliyetlerden en az 20 puan almak (zorunlu), b. Proje ekibinde yer almak “D1-

D5” veya bilimsel toplantı tertip kurullarında görev almak) koşuluyla genel puanlama tablosundan 

asgari 40 puanlık faaliyet yapmış olmalıdır. Ancak; proje ekibinde yer almak, sanatsal faaliyette 

bulunmak veya bilimsel toplantı tertip kurullarında görev almak koşulunu sağlayamayan adayların, bu 

koşul yerine doktor öğretim üyeliğine yeniden atanma koşullarında istenilen asgari 40 puana ilaveten 

A1-D2 kodları arasındaki faaliyetlerden 20 puan daha alarak puanlarını 60’a tamamlamaları gerekir. 
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B - Doçent Kadrosu İçin Başvuru ve Atanma Koşulları: 

1. Doçentlik kadrolarına başvurularda adayların başvurduğu alan ile ilgili olarak 

Üniversitelerarası Kuruldan doçentlik unvanı almış olmaları ve 2-3. maddelerde yer alan açıklamaları 

da kapsayacak şekilde EK-1’deki faaliyetlerden asgari 100 puan almış olmaları gerekir. 

2. Adayların en az bir proje yürütücülüğü (BAP hariç)  yapmış olmaları gerekir. Ancak proje 

yürütücülüğü (EK-1’deki D1a ve D2a) koşulunu sağlayamayan adayların, bu koşul yerine A1-D2 

kodları arasındaki faaliyetlerden ilave 50 puan daha almış olmaları gerekir. 

3. Adayların EK-1’de yer alan (Mimarlık Alanı için M1-M2), (Güzel Sanatlar Alanı için 

M1-M4), (Konservatuvar Alanı için M1-M2 ve N1-N2) kodları arasındaki faaliyetlerden en az 10 

puan almış olmaları gerekir. Ancak bu koşulu sağlayamayan adayların, bunun yerine A1-A3 kodları 

arasındaki faaliyetlerden ilave 10 puan daha almış olmaları gerekir. 

C - Profesör Kadrosu İçin Başvuru ve Atanma Koşulları: 

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesinde belirtilen asgari koşulların yerine 

getirilmiş olması gerekir. Sürelerin hesaplanmasında adayların doçentlik unvanını aldığı tarih ile 

profesör kadrosuna başvurduğu tarih esas alınır. Başvuru tarihi itibariyle söz konusu süreleri 

doldurmadığı tespit edilen adayların başvuruları işleme alınmaz. Sehven işleme alınan başvurular yok 

hükmündedir. 

2. Adaylar sundukları eserlerden birini Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterirler. Adayların 

Başlıca Araştırma Eseri, doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya 

çalışmalar kapsamında olmalıdır. 

3. Profesörlük kadrolarına başvurularda adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonraki dönem 

içinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve adayın doçentlik unvanını almaya hak kazandığı 

döneme ait doçentlik asgari başvuru koşullarını yeniden karşılamış olmaları ve 4-8. maddelerde yer 

alan açıklamalar doğrultusunda EK-1’deki faaliyetlerden toplam 300 puan almış olmaları gerekir. 

(Adayların doçentlik müracaatında aldıkları puanlar da 300 puan içerisinde değerlendirilir). 

4. Adayların doçentlik unvanını aldıktan sonra EK-1’de yer alan A1 veya A3 kodunda yer alan 

dergilerde birinci isim olmak koşuluyla en az 1 makale yayımlamış olması gerekir. 

5. Adayların EK-1’de yer alan L kodu (atıf) alanından en az 10 puan almaları gerekir. 

6. Adayların doçentlik unvanını aldıktan sonra en az bir proje yürütücülüğü (BAP hariç) 

yapmış olmaları gerekir. Ancak proje yürütücülüğü (EK-1’deki D1a ve D2a) koşulunu sağlayamayan 

adayların, bu koşul yerine A1-D2 kodları arasındaki faaliyetlerden 50 puan daha almış olmaları 

gerekir. 

7. Adayların doçentlik unvanını aldıktan sonra EK-1’de yer alan (Mimarlık Alanı için M1-

M2), (Güzel Sanatlar Alanı için M1-M4), (Konservatuvar Alanı için M1-M2 ve N1-N2) kodları 

arasındaki faaliyetlerden en az 15 puan almış olmaları gerekir. Ancak bu koşulu sağlayamayan 

adayların, bunun yerine A1-A3 kodları arasındaki faaliyetlerden 15 puan daha almış olmaları gerekir. 

8. Adayların J1-J2 kodları arasından (sanatta yeterlilik/lisansüstü tez yönetiminden) en az 15 

puan almaları gerekir. Ancak lisansüstü tez yönetmemiş adayların, bu koşul yerine A1-A3 kodları 

arasındaki faaliyetlerden 10 puan daha almış olmaları gerekir.  

NOT: Doçent ve profesör adaylarından istenmiş olan bir faaliyet bir başka maddede seçenek 

olarak isteniyorsa adaylar bu faaliyetini başka bir çalışması ile sağlamak zorundadır. Örneğin 

profesör başvurularında, 4. maddede istenen A1 yayın çalışması ile diğer maddelerde ilave koşul 

olarak istenen A1 yayın çalışması birbirinden farklı çalışmalar olmalıdır. Bir madde için kullanılan 

bir faaliyet, başka bir madde için kullanılamaz. 
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            MADDE 15- SPOR BİLİMLERİ 

A - Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu İçin Başvuru ve Atanma Koşulları: 

1. İlk defa atanacak doktor öğretim üyeleri: 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda adayların 2. maddede yer alan açıklamaları da 

kapsayacak şekilde EK-1’deki faaliyetlerden asgari 40 puan almış olmaları gerekir. 

2. Adayların EK-1’de yer alan A1 veya A3 kodunda yer alan dergilerde birinci isim olmak 

koşuluyla en az 1 makale yayımlamış olması gerekir. 

3. Yeniden Atanma Koşulları: Görev süresi sona eren Doktor Öğretim Üyeleri yeniden 

atanmak için bir önceki atanma dönemlerinden sonra EK-1’de yer alan A1-A3, T1-T8 ve M1-M2 

kodları arasındaki faaliyetlerden en az iki faaliyet içermek (a. EK-1’de yer alan A1-A3 kodları 

arasındaki faaliyetlerden en az 20 puan almak (zorunlu), b. Proje ekibinde yer almak “D1-D5” veya 

bilimsel toplantı tertip kurullarında görev almak) koşuluyla genel puanlama tablosundan toplamda 40 

puanlık faaliyet yapmış olmalıdır. Ancak; proje ekibinde yer almak, sportif faaliyette bulunmak veya 

bilimsel toplantı tertip kurullarında görev almak koşulunu sağlayamayan adayların, bu koşul yerine 

doktor öğretim üyeliğine yeniden atanma koşullarında istenilen asgari 40 puana ilaveten A1-D2 kodları 

arasındaki faaliyetlerden 20 puan daha alarak puanlarını 60’a tamamlamaları gerekir. 

B - Doçent Kadrosu İçin Başvuru ve Atanma Koşulları: 

1. Doçentlik kadrolarına başvurularda adayların başvurduğu alan ile ilgili olarak 

Üniversitelerarası Kuruldan doçentlik unvanı almış olmaları ve 2-3. maddelerde yer alan açıklamaları 

da kapsayacak şekilde EK-1’deki faaliyetlerden asgari 100 puan almış olmaları gerekir. 

2. Adayların en az bir proje yürütücülüğü (BAP hariç)  yapmış olmaları gerekir. Ancak proje 

yürütücülüğü (EK-1’deki D1a ve D2a) koşulunu sağlayamayan adayların, bu koşul yerine A1-D2 

kodları arasındaki faaliyetlerden ilave 50 puan daha almış olmaları gerekir. 

3. Adayların EK-1’de yer alan M1-M2 kodları arasındaki ve T kodundaki faaliyetlerden en az 

10 puan almış olmaları gerekir. Ancak bu koşulu sağlayamayan adayların, bunun yerine A1-A3 kodları 

arasındaki faaliyetlerden 10 puan daha almış olmaları gerekir.  

C - Profesör Kadrosu İçin Başvuru ve Atanma Koşulları: 

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesinde belirtilen asgari koşulların yerine 

getirilmiş olması gerekir. Sürelerin hesaplanmasında adayların doçentlik unvanını aldığı tarih ile 

profesör kadrosuna başvurduğu tarih esas alınır. Başvuru tarihi itibariyle söz konusu süreleri 

doldurmadığı tespit edilen adayların başvuruları işleme alınmaz. Sehven işleme alınan başvurular yok 

hükmündedir. 

2. Adaylar sundukları eserlerden birini Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterirler. Adayların 

Başlıca Araştırma Eseri, doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya 

çalışmalar kapsamında olmalıdır. 

3. Profesörlük kadrolarına başvurularda adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonraki dönem 

içinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve adayın doçentlik unvanını almaya hak kazandığı 

döneme ait doçentlik asgari başvuru koşullarını yeniden karşılamış olmaları ve 4-8. maddelerde yer 

alan açıklamalar doğrultusunda EK-1’deki faaliyetlerden toplam 300 puan almış olmaları gerekir. 

(Adayların doçentlik müracaatında aldıkları puanlar da 300 puan içerisinde değerlendirilir). 

4. Adayların doçentlik unvanını aldıktan sonra EK-1’de yer alan A1 veya A3 kodunda yer alan 

dergilerde birinci isim olmak koşuluyla en az 1 makale yayımlamış olması gerekir. 

5. Adayların EK-1’de yer alan L kodu (atıf) alanından en az 10 puan almaları gerekir.  

6. Adayların doçentlik unvanını aldıktan sonra en az bir proje yürütücülüğü (BAP hariç) 

yapmış olmaları gerekir. Ancak proje yürütücülüğü (EK-1’deki D1a ve D2a) koşulunu sağlayamayan 

adayların, bu koşul yerine A1-D2 kodları arasındaki faaliyetlerden 50 puan daha almış olmaları 

gerekir. 
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7. Adayların doçentlik unvanını aldıktan sonra EK-1’de yer alan M1-M2 kodları arasındaki ve 

T kodundaki faaliyetlerden en az 15 puan almış olmaları gerekir. Ancak bu koşulu sağlayamayan 

adayların, bunun yerine A1-A3 kodları arasındaki faaliyetlerden 15 puan daha almış olmaları gerekir.  

8. Adayların J1-J2 kodları arasından (lisansüstü tez yönetiminden) en az 15 puan almaları 

gerekir. Ancak; lisansüstü tez yönetmemiş adayların, bu koşul yerine A1-A3 kodları arasındaki 

faaliyetlerden 10 puan daha almış olmaları gerekir. 

NOT: Doçent ve profesör adaylarından istenmiş olan bir faaliyet bir başka maddede seçenek 

olarak isteniyorsa adaylar bu faaliyetini başka bir çalışması ile sağlamak zorundadır. Örneğin 

profesör başvurularında, 4. maddede istenen A1 yayın çalışması ile diğer maddelerde ilave koşul 

olarak istenen A1 yayın çalışması birbirinden farklı çalışmalar olmalıdır. Bir madde için kullanılan 

bir faaliyet, başka bir madde için kullanılamaz. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Yürürlük: 

MADDE 16-  

Bu yönerge, Dicle Üniversitesi Senatosunun 27.01.2022 tarihli ve 2022/4-5 sayılı kararı ile 

kabul edilmiş olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanarak profesör, doçent ve doktor 

öğretim üyeleri (ilk ve yeniden) atamalarında 15.07.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme: 

MADDE 17- Bu yönerge hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge: 

MADDE 18- 11.09.2020 tarih ve 2020/13-6 sayılı Senato Kararı ile yürürlükte bulunan “Dicle 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”, yeni yönergenin yürürlüğe 

gireceği tarih itibari ile yürürlükten kaldırılmış olacaktır.  

Geçici Madde 1- 15.07.2023 tarihinden önce ilan edilmiş kadrolara müracaat ve değerlendirme 

sürecinde olanlar için ilanın yayımlandığı tarihteki yönerge hükümleri uygulanır. 14.07.2023 tarihine 

kadar görev süresi dolacak olan doktor öğretim üyelerinin görev süresi uzatım işlemleri 11.09.2020 

tarih ve 2020/13-6 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiş bulunan “Dicle Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” hükümlerince uygulanır. 
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Puanlama Oranı: 

MADDE 19-  

Ek-1’de yer alan faaliyetlerden L1 ve L2 kodlular hariç olmak üzere; yazar sayısının birden fazla olması 

halinde, adayın bir çalışmadan alacağı puan aşağıda yer alan tablo dağılımına göre hesaplanır. Çok merkezli 

çalışmalarda yazar/araştırmacı sırası her merkez için ayrı değerlendirilir. Başka üniversitelerde yer alan 

yazarlarla/araştırmacılarla yapılmış ve görev/yetki paylaşımının eşit olduğu ortak çalışmalarda, 

üniversitemize başvuruda bulunan adayın sırası birinci yazar/araştırmacı olarak kabul edilir. 

➢ Tek yazarlı makalelerde yazar tam puan alır. 

➢ İki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8'ini, ikinci yazar 0.5'ini alır. 

➢ Üç ve daha fazla yazarlı makalelerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise 

diğer yarısını eşit paylaşır. 

➢ Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde toplam puan yazarlar arasında 

eşit olarak bölünür. 

➢ Diğer yayınlarda (bildiri, kitap) ise toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür. 
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EK-1  

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMALARDA DİKKATE 

ALINACAK PUANLAMA SİSTEMİ TABLOSU 

Önemli Not: Adaylar bu tablodaki her sayfa sonunu paraflayıp son sayfayı imzalamalıdır. 

KOD FAALİYETLER 

A MAKALELER PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

A 1 

SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and 

Humanities Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation 

Index-Expanded) ve SCI (Science Citation Index) tarafından 

taranan dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri 

20   

A 2 

SSCI, AHCI, SCI-Expanded ve SCI içinde tanımlanan 

dergilerde yayımlanan derleme, vaka takdimi, teknik not, 

editöre mektup, yorum vb. çalışmalar (bildiri özetleri hariç). 

15   

A 3 
Diğer uluslararası alan endekslerince taranan dergilerde 

yayımlanmış araştırma makaleleri 
15   

A 4 

Diğer hakemli yabancı dergilerde veya TÜBİTAK yayın teşvik 

programı içinde tanımlanan dergilerde yayımlanmış araştırma 

makaleleri (yurt içinde yayınlanan dergi olmamalıdır). 

10   

A 5 

A3 ve A4 kodlarında belirtilen dergilerde yayımlanan 

derleme, vaka takdimi, teknik not, editöre mektup, yorum 

vb. çalışmalar (bildiri özetleri hariç). 

8   

A 6 
ULAKBİM TR-DİZİN tarafından taranan ulusal hakemli 

dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi 
10   

A 7 

ULAKBİM TR-DİZİN tarafından taranan ulusal hakemli 

dergilerde yayımlanmış vaka takdimi, derleme, teknik not, 

editöre mektup, yorum vb. çalışmalar (Bildiri özetleri hariç). 

7   

A 8 
ULAKBİM TR-DİZİN kapsamı dışındaki ulusal hakemli 

dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi 
5   

A 9 

ULAKBİM TR-DİZİN kapsamı dışındaki ulusal hakemli 

dergilerde yayımlanmış vaka takdimi, derleme, teknik not, 

editöre mektup, yorum vb. çalışmalar (Bildiri özetleri hariç). 

3   

TOPLAM PUAN:  

B. BİLDİRİLER PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

B 1 
Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda 

sunulmuş olup basılan bildiriler 
10   

B 2 
Yurt içindeki uluslararası kongre ve sempozyumlarda 

sunulmuş olup basılan bildiriler 
7   
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B 3 
Yurt içindeki ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş olup 

basılan bildiriler 
5   

TOPLAM PUAN:  

C. KİTAPLAR VE ÇEVİRİLER PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

C1.  Yurt içinde yayımlanmış kitaplar: 

C 1 a) Çeviri 15   

C 1 b) Derleme ve ders kitabı 15   

C 1 c) Özgün araştırma kitabı 30   

C2.  Yurt dışında yabancı dilde yayımlanmış kitaplar: 

C 2 a) Çeviri 25   

C 2 b) Derleme ve ders kitabı 25   

C 2 c) Özgün araştırma kitabı 40   

C3.  Yurt içinde Yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarlığı: 

C 3 a) Çeviri 5   

C 3 b) Derleme ve ders kitabı 8   

C 3 
c) Özgün araştırma kitabı (Aynı kitapta 1 bölümden fazlası 

dikkate alınmaz). 
10   

C4.   Yurt dışında yabancı dilde yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarlığı: 

C 4 a) Çeviri 8   

C 4 b) Derleme ve ders kitabı 10   

C 4 
c) Özgün araştırma kitabı (Aynı kitapta 1 bölümden fazlası 

dikkate alınmaz). 
15   

C 5 Makale çevirisi 5   

C 5 Ansiklopedilerde madde yazarlığı (her madde için) 3   

                                                                                                                            TOPLAM PUAN:  

D. PROJELER PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

D1. TÜBİTAK, TÜBA, Kalkınma Ajansları, SANTEZ, KOSGEB, Bakanlık veya eşdeğer diğer üniversite 

dışı kurumlarca desteklenen projelerde; 

D 1 
a) Koordinatör, yürütücü olmak. (Projenin tamamlanmış 

olması gerekir). 
40   

D 1 
b) Yürütücü yardımcısı, raportör, araştırmacı olarak görev 

almak. (Projenin tamamlanmış olması gerekir). 
20   
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D 1 

c) Belgelendirilmiş başvuru (Projenin kabul edilmiş olması 

zorunluluğu yoktur, sadece projenin ilgili süreç ve 

formlarının doğru bir şekilde hazırlanarak kuruma geçerli 

bir başvuru yapılmış olması yeterlidir). 

5   

D2. Uluslararası kuruluşlarca (NATO, BM, UNDB, UNESCO, NSF, AB Çerçeve Programları, Dünya 

Bankası gibi) desteklenmiş araştırma projelerinde;  

D 2 
a) Koordinatör, yürütücü olmak. (Projenin tamamlanmış 

olması gerekir). 
40   

D 2 
b) Yürütücü yardımcısı, raportör ve araştırmacı olarak 

görev almak. (Projenin tamamlanmış olması gerekir). 
20   

D 2 

c) Belgelendirilmiş başvuru (Projenin kabul edilmiş 

olması zorunluluğu yoktur, sadece projenin ilgili süreç 

ve formlarının doğru bir şekilde hazırlanarak kuruma 

geçerli bir başvuru yapılmış olması yeterlidir). 

5   

D 3 Yurt içi projelerde panelist olmak (Her bir kuruluş için bir kez) 10   

D 4 Yurt dışı projelerde hakemlik (Her bir kuruluş için bir kez) 10   

D 5 Yurt içi projelerde hakemlik (Her bir kuruluş için bir kez) 8   

D6.  BAP tarafından desteklenmiş araştırma-geliştirme projelerinde; 

D 6 
a) Koordinatör, yürütücü (Projenin tamamlanmış olması 

gerekir). 
15   

D 6 
b) Yürütücü yardımcısı, raportör ve araştırmacı olarak 

görev almak. (Projenin tamamlanmış olması gerekir). 
10   

(Not: BAP birimleri tarafından desteklenen lisansüstü tez çalışmaları, yayın projeleri ve ulusal bilimsel 

etkinlikler bu kapsama dâhil olmayıp uluslararası nitelikli sempozyum ve çalıştaylar, altyapı, istihdam ve 

sosyal sorumluluk projeleri geçerlidir). 

TOPLAM PUAN:  

E. PATENT/BURS PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

E 1 Uluslararası patent 100   

E 2 Ulusal patent 50   

E 3 Faydalı model/ürün tescili 25   

E4. Bir aydan uzun süreli araştırma için alınan yurt dışı kaynaklı burslar (Kongre bursları hariç) 

E 4 a) 1-3 ay arası araştırma 10   

E 4 b) 3 aydan uzun süreli araştırma 15   

TOPLAM PUAN:  

F. BİLİMSEL TOPLANTILAR/KONGRE VE SEMPOZYUMLAR PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

F 1 
Yurt dışındaki uluslararası bilimsel toplantılarda panel 

yöneticiliği ve oturum başkanlığı 
15   
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F 2 

Yurt dışındaki uluslararası bilimsel toplantılarda panelist veya 

davetli konuşmacı olmak ve/veya yurt dışında ders, seminer, 

konferans vermek 

15   

F 3 
Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda panelist veya 

davetli konuşmacı olmak 
10   

F 4 
Yurt içi uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda panel 

yöneticiliği, oturum başkanlığı yapmak 
5   

F 5 
Ulusal bilimsel toplantılarda panelist veya davetli konuşmacı 

olmak 
5   

F 6 
Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulmuş olup 

henüz basılmamış bildiriler 
5   

F 7 Bilim kurulu üyesi olmak 3   

                                                                                                                            TOPLAM PUAN:  

G. DERGİLERDE EDİTÖRLÜK/HAKEMLİK/YÖNETİCİLİK PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

G 1 

SSCI, AHCI, SCI ve SCI-Expanded ve uluslararası alan 

endekslerince taranan dergilerde hakemlik ve yöneticilik 

(yayın kurulu üyeliği/sekretarya/teknik sorumlu) yapmak. (En 

fazla 20 puan) 

3   

G 2 

Diğer yurt dışı dergiler ile yurt içinde çıkan dergilerde 

hakemlik ve yöneticilik (yayın kurulu 

üyeliği/sekretarya/teknik sorumlu) yapmak. (En fazla 20 

puan) 

1   

G3. SSCI, AHCI, SCI ve SCI-Expanded ve uluslararası alan endekslerince taranan dergilerde 

yöneticilik/editörlük (her dergi için) (Birden fazla editör/alan editörü olması durumunda puan adaylar 

arasında eşit olarak dağıtılır). 

G 3 a) Editör/Baş editör 15   

G 3 b) Alan editörü/Editör yardımcısı 10   

G4. Diğer yurt dışı dergiler ile yurt içinde çıkan hakemli dergilerde en az iki yıl editörlük yapmak (her 

dergi için) (Birden fazla editör/alan editörü olması durumunda puan adaylar arasında eşit olarak 

dağıtılır). 

G 4 a) Editör/Baş editör 10   

G 4 b) Alan editörü/Editör yardımcısı 7   

TOPLAM PUAN:  

H. KİTAPLARDA YÖNETİCİLİK/EDİTÖRLÜK PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

H1. Yabancı dilde yazılmış bilimsel veya ders kitaplarında yöneticilik/editörlük (Birden fazla editör olması 

durumunda puan adaylar arasında eşit olarak dağıtılır). 

H 1 a) Yurt dışında yayımlanmış kitaplar 15   

H 1 b) Yurt içinde yayımlanmış kitaplar 10   
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H 2 
Türkçe yazılmış bilimsel veya ders kitaplarında 

yöneticilik/editörlük 
10   

H 3 Çeviri, bilimsel veya ders kitaplarında yöneticilik/editörlük 8   

TOPLAM PUAN:  

I. BİLİMSEL RAPORLAR PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

I 1 
Bir kurum veya kuruluş tarafından talep edilen bilimsel 

raporlar 

3 

puan/ 

rapor 

  

TOPLAM PUAN:  

J. EĞİTİM FAALİYETLERİ PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

J 1 Yüksek lisans tezi yönetmek (Tez tamamlanmış olmalıdır). 5   

J 2 
Doktora/sanatta yeterlik/tıp, diş, veteriner hekimliğinde uzmanlık 

tezi yönetmek (Tez tamamlanmış olmalıdır). 
10   

J 3 a) İkinci danışmanlık yapmak (Tez tamamlanmış olmalıdır). 3   

J 3 b) Lisansüstü jürilerde yer almak (En fazla 20 puan) 2   

J4. Son beş yılda eğitim ve araştırma faaliyetleri (belgelendirilmek koşuluyla her bir üyelik ve her yıl için): 

J 4 

a) Eğitim ve araştırma komisyon üyelikleri (program, ölçme-

değerlendirme, mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası 

eğitim, uzaktan eğitim; eğitim-öğretim koordinatörlüğü vs.) 

1   

J 4 

b) Farabi, Erasmus, Mevlana, Bologna programlarında 

koordinatörlük/kalite koordinatörlüğü veya koordinatörlük 

yardımcılığı yapmak, komisyon başkanlığı yapmak (İkili 

anlaşma ve öğrenci değişimi gerçekleşmeyen 

koordinatörlükler puanlanmaz). 

3   

J 4 c) Etik Kurul üyeliği, Kalite Komisyonunda görev almak 1   

J 5 
Belgelendirilen meslek içi eğitim alma (Son unvan döneminde 

ve kongre katılımları hariç, en fazla 5 puan). 
1   

J 6 
Belgelendirilen eğitim-öğretim ile ilgili eğitim alma (Son 

unvan döneminde ve kongre katılımları hariç, en fazla 5 puan). 
2   

J 7 

a)Rektörlük, rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü müdürlüğü, 

MYO/YO/Konservatuvar müdürlüğü, başhekimlik, genel 

sekreterlik veya vekâlet etmek (Belgelendirmek koşuluyla bir 

görevi en az 6 ay süreyle yapmış olmak. Her yıl için en fazla 5 

puan alınabilir ve bu kısımdan en fazla 20 puan alınabilir). 

5 

  
b)Dekan yardımcılığı, enstitü müdür yardımcılığı, 

MYO/YO/Konservatuvar müdür yardımcılığı, bölüm 

başkanlığı, başhekim yardımcılığı, uygulama ve araştırma 

merkezi müdürlüğü veya vekâlet etmek (Belgelendirmek 

koşuluyla bir görevi en az 6 ay süreyle yapmış olmak. Her yıl 

için en fazla 3 puan alınabilir ve bu kısımdan en fazla 20 puan 

alınabilir). 

3 
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c)Anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, 

uygulama ve araştırma merkezi müdür yardımcılığı veya 

vekâlet etmek (Belgelendirmek koşuluyla bir görevi en az 6 ay 

süreyle yapmış olmak. Her yıl için en fazla 2 puan alınabilir ve 

bu kısımdan en fazla 20 puan alınabilir). 

2 

J 8 

Son beş yılda ön lisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders 

verme (Her yıl için toplamda en fazla 4 puan) (Son beş yılda 

toplamda en fazla 20 puan dikkate alınır). 

2  

 
  

J 9 
Öğrenci topluluk danışmanlığı (Her yıl için en fazla 2 puan 

alınabilir ve bu kısımdan en fazla 10 puan alınabilir). 
2   

J 10 Yurt dışı deneyimi (Kesintisiz en az 3 ay) 15   

TOPLAM PUAN:  

K. ÖDÜLLER PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

K 1 
Bilimsel yarışma ve faaliyetlerle ilgili yurt dışı ödülleri (kongre 

katılım destekleri hariç) 
15   

K2.   Yurt içi ödüller: 

K 2 

a)Bilimsel kuruluşlar tarafından verilen bilim, hizmet ve teşvik 

ödülleri (TÜBİTAK kriterlerine göre olup, SCI vb. makaleleri 

için verilen teşvik ve para ödülleri kabul edilmez). 

10   

K 2 

b)Bilimsel yarışma ve faaliyetlerle ilgili ulusal kongre ve 

sempozyumlarda verilen ödüller (kongre katılım destekleri 

hariç) 

7   

TOPLAM PUAN:  

L. ATIFLAR 
(Yazarların kendi eserlerine yaptıkları atıflar; tez danışmanı olduğu tezlerde 

kendisine yapılan atıflar ve bir çalışma içerisinde aynı yayına birden fazla 

yapılan atıflar değerlendirilmeye alınmaz. Atıfların puan değerlendirilmesinde 

toplamda en fazla 40 puana kadar olan kısmı dikkate alınır). 

PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

L 1 

SSCI, AHCI, SCI-Expanded, SCI ve TÜBİTAK yayın teşvik 

programı içinde tanımlanan dergilerde adayın ismine ve 

çalışmalarına ait her atıf için 

1   

L 2 

SSCI, AHCI, SCI-Expanded, SCI ve TÜBİTAK yayın teşvik 

programı içinde tanımlanmayan yurt dışı dergiler veya ulusal 

dergilerde ve tezlerde adayın ismine ve çalışmalarına ait her 

atıf için 

0.5   

L 3 
Yurt içinde basılmış bilimsel ve ders kitabı niteliğindeki 

kitaplarda adayın çalışmalarına yapılan her atıf için 
1   

L 4 
Yurt dışında basılmış bilimsel ve ders kitabı niteliğindeki 

kitaplarda adayın çalışmalarına yapılan her atıf için 
3   

L 5 

Uluslararası bilimsel ve ders kitabı niteliğindeki kitaplarda 

adayın adı ile anılan formül, şema, şekil, grafik, tablo ve 

buluşlara yer verilmesi 

20   

L 6 

Yurt içinde basılmış bilimsel ve ders kitabı niteliğindeki 

kitaplarda adayın adı ile anılan formül, şema, şekil, grafik, 

tablo ve buluşlara yer verilmesi 

15   

                                                                                                                             TOPLAM PUAN:  
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M. KONGRE / SEMPOZYUM / SERGİ / DİNLETİ / GÖSTERİ/ 

SUNU DÜZENLEMEK 
PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

M1.  Uluslararası kongre, sempozyum düzenlemek: 

M 1 a) Başkan 15   

M 1 b) Sekreter 10   

M 1 c) Düzenleme Kurulu Üyesi 5   

M2.  Ulusal kongre, sempozyum düzenlemek: 

M 2 a) Başkan 10   

M 2 b) Sekreter 7   

M 2 c) Düzenleme Kurulu Üyesi 3   

M3.  Ulusal sergiler, dinletiler, gösteriler, sunular düzenlemek 

M 3 a) Bireysel (kişisel) sergiler 10   

M 3 b) Ulusal bienaller, trianeler 7   

M 3 c) Grup sergileri 5   

M 3 
d) Devlet resim ve heykel sergisi (sergilenme, ödül, 

teşvik) 
7   

M 3 e) Üniversitelerin düzenlediği sergiler 7   

M 3 f) Karma sergiler 5   

M 3 g) Kamu kuruluşlarınca düzenlenen sergiler 5   

M 3 h) Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler 5   

M 3 i) Küratörlük 3   

M4.  Uluslararası sergiler dinletiler, gösteriler, sunular: 

M 4 a) Yurt dışındaki bireysel sergiler 20   

M 4 b) Uluslararası bienaller, trianeler 15   

M 4 c) Uluslararası grup sergileri 10   

M 4 d) Uluslararası karma sergiler 8   

M5. Koleksiyon hazırlığı ve sunumu: 

M 5 a) Kumaş tasarımı (koleksiyonu) 15   

M 5 b) Giysi tasarımı (koleksiyonu) 15   

M 5 c) Aksesuar tasarımı (koleksiyonu) 15   

                                                                                                                            TOPLAM PUAN:  
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N. MÜZİK FAALİYETLERİ PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

N1.  Müzik Teknolojisi-Uygulama: 

N 1 a) Tonmaysterlik projesi gerçekleştirme 15   

N 1 b) Ses sistemi projesini gerçekleştirme 10   

N 1 c) Tonmaysterlik projesi katılım 5   

N2.  Müzik ve sahne Kompozisyonları: 

N 2 a) Sahne yapıtları 20   

N 2 b) Müzik yapıtları (senfoni, konçerto vb.) 15   

N 2 c) Dinleti, Oda Müziği, koro ve solo yapıt 7   

N 2 d) Müzik ve sahne düzenlemeleri 7   

N 2 e) Elektronik müzik yapıtları (CD, DVD vb. yapıtlar) 10   

TOPLAM PUAN:  

O. TELEVİZYON/SİNEMA/FESTİVAL/FUAR/GÖSTERİ 

FAALİYETLERİ 
PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

O1.  TV Programları: 

O 1 a) Yönetmen 15   

O 1 b) Görüntü yönetmeni 10   

O 1 c) Senaryo yazarı 10   

O2.  Uzun Metrajlı Film: 

O 2 a) Yönetmen 20   

O 2 b) Görüntü yönetmeni 15   

O 2 c) Senaryo yazarı 15   

O 2 d) Jüri üyeliği 8   

O3.  Kısa Film ve Belgeseller: 

O 3 a) Yönetmen 10   

O 3 b) Görüntü yönetmeni 8   

O 3 c)      Jüri Üyeliği 5   

O4.  TV Programları: 

O 4 a) Yönetmen 10   

O 4 b) Kameraman 5   

O 4 c) Metin yazarı 5   
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O5.  Reklam / Tanıtım Filmleri: 

O 5 a) Yönetmen 5   

O 5 b) Kameraman 3   

O 5 c) Metin yazarı 3   

O6.  Festival / Gösteri Çalışmaları: 

O 6 a) Uluslararası festival düzenleme 20   

O 6 b) Uluslararası festivale katılım 10   

O 6 c) Ulusal festival düzenleme 10   

O 6 d) Ulusal festivale katılım 5   

O 6 e) Uluslararası Fuar düzenleme 20   

O 6 f) Uluslararası Fuara katılım 10   

O 6 g) Ulusal Fuar düzenleme 10   

O 6 h) Ulusal Fuara katılım 5   

O 6 
i) Geleneksel Türk El Sanatları ile ilgili kamu kuruluşlarında 

muhafaza edilen belgelerin çözümlenmesi ve 

yayımlanması. 

15   

O 6 j) Uluslararası gösteriler 10   

TOPLAM PUAN:  

P. SANATSAL ÖDÜLLER PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

Sanatsal Ödüller: 

P 1 Uluslararası ödüller 20   

P 2 Üniversite ödülleri 15   

P 3 Ulusal resmi ödüller 10   

P 4 Ulusal özel ödüller 5   

TOPLAM PUAN:  

R. TİYATRO VE SAHNE FAALİYETLERİ PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

R1. Tiyatro ve Sahne: 

R 1 a) Tam uzunlukta bir oyun sahneleme 15   

R 1 b) Kısa oyun sahnelemek 10   

R2. Oyun Yazarlığı: 

R 2 a) Sahne oyunu yazmak 20   

R 2 b) Kısa sahne oyunu yazmak 10   
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R3. Sahne Tasarımı: 

R 3 a) Oyun, film, televizyon programı dekor tasarımı 10   

R 3 
b) Oyun, film, televizyon programı dekor tasarım 

grubunda görev 
5   

R4.  Kostüm Tasarımı: 

R 4 a) Oyun, film, televizyon programı kostüm tasarımı 10   

R 4 
b) Oyun, film, televizyon programı kostüm tasarım 

grubunda görev 
5   

TOPLAM PUAN:  

S. SANATSAL FAALİYETLER PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

S1.   Yurt içi Sanatsal Etkinlikler: 

S 1 a) Bireysel dinletiler ve gösteriler 15   

S 1 b) Karma dinletiler ve gösteriler 10   

S 1 c) Eşlikçi olarak katılımlar 8   

S 1 d) Orkestra, opera, bale vb. solist olarak yer almak 8   

S 1 e) Oda müziği dinletileri 8   

S 1 
f) Orkestra (tutti), opera (koro), balede (cor de balet vb.) 

yer almak 
5   

S 1 g) Radyo, Televizyon etkinlikleri 10   

S 1 h) Audio yayınları (Kaset, CD) 10   

S 2 
Yurt dışı Sanatsal Etkinlikler: O6 kodunda yer alan 

etkinlikler yurt dışında yapıldığı takdirde verilecek ek puan 
5   

S3.  Yurt içinde Yönettiği Sanatsal Faaliyetler: 

S 3 a) Bireysel dinleti, gösteri hazırlığı ve sunumu 10   

S 3 b) Karma dinleti, gösteri hazırlığı ve sunumu 8   

S 3 c) Eşlikçi olarak dinleti, gösteri hazırlığı ve sunumu 5   

S 3 d) Orkestra, opera, balede etkinliklerini hazırlama 3   

S 3 e) Oda müziği etkinliklerini hazırlama 8   

S 3 f) Radyo ve TV yayınlarını ve etkinliklerini hazırlama 5   

S 3 g) Audio yayınlarını hazırlama 5   

S 4 

Yurt dışında Yönettiği Sanatsal Faaliyetler: P Kodunda yer 

alan etkinlikler yurt dışında yapıldığı takdirde verilecek ek 

puan. 

5   

TOPLAM PUAN:  
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T. SPORTİF FAALİYETLER PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

Uluslararası Faaliyetler 

T 1 Uluslararası katılımlı sportif faaliyetin düzenleyicisi olmak 15   

T 2 
Uluslararası katılımlı sportif faaliyetin düzenleme kurulu üyesi 

olmak 
5   

T 3 Milli takımlarda antrenörlük yapmak 15   

T 4 Yurt dışındaki uluslararası takımlarda antrenörlük yapmak 20   

T 5 Yurt dışındaki sporcular için antrenörlük yapmak 15   

T 6 

Olimpiyat, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Dünya 

Üniversite Oyunları (Universiade) gibi büyük 

organizasyonlarda idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon 

komitesi üyesi veya hakem olarak görev almak 

20   

T 7 

Diğer uluslararası spor müsabakalarına yönelik 

organizasyonlarda idareci, yarışma yönetmeni, organizasyon 

komitesi üyesi veya hakem olarak görev almak 

10   

Ulusal Faaliyetler (Puanlamada her bir madde için en fazla üç etkinlik hesaplanır). 

T 8 Üniversiteler arası müsabakalarda antrenörlük yapmak  5   

T 9 Ulusal spor federasyonlarının kurullarında görev almak 3   

T 10 Ulusal katılımlı sportif faaliyetin düzenleyicisi olmak  5   

T 11 
Ulusal katılımlı sportif faaliyetin düzenleme kurulu üyesi 

olmak  
3   

T 12 Amatör kulüplerde antrenörlük yapmak 5   

T 13 
Bireysel lisanslı profesyonel sporcular için antrenörlük 

yapmak 
5   

T 14 Bireysel lisanslı amatör sporcular için antrenörlük yapmak 3   

T 15 Üniversitemizin kulüp takımlarında antrenörlük yapmak  3   

T 16 

Ulusal sportif müsabakalara yönelik organizasyonlarda idareci, 

yarışma yönetmeni, organizasyon komitesi üyesi veya hakem 

olarak görev almak 

3   

TOPLAM PUAN:  

U. INDEKS PUANLARI PUAN 

ADAYIN 

FAALİYET 

SAYISI 

ADAYIN 

PUANI 

U 1 Web of Science h-indeks  x3   

TOPLAM PUAN:  

ADAYIN GENEL TOPLAM PUANI:  

 

 Adayın Adı Soyadı : 

 Tarih : 

 İmza : 
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Profesör:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doçent: 

 

Alınması gerekli asgari 

puan 
Adayın puanı 

100 puan  

 

Doktor Öğretim Üyesi: 

 

İlk Atama 
 

Yeniden Atama 

Alınması gerekli asgari 

puan 
Adayın puanı 

Alınması gerekli asgari 

puan 
Adayın puanı 

40 puan  40 puan 
 

 

 

 

       Adayın Adı Soyadı : 

       Tarih   : 

       İmza   :  

 

 

  

Doçentlik öncesi + Doçentlik Sonrası 

Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı 

300 puan  
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EK-2 

ASGARİ ŞARTLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN KRİTER TABLOSU 

 

 ADAY Profesör Doçent 
Doktor Öğretim Üyesi 

İlk Atama Yeniden Atama 

1 Zorunlu Yayınlar 

 

 

 

   

2 Proje Bilgileri   X X 

2 

Başlıca Araştırma 

Eseri 

(Profesör adayları 

için) 

 X X X 

3 

Lisansüstü Tez 

Yönetimi 

(Profesör adayları 

için) 

 X X X 

4 

Doçentlik Asgari 

Şartlarını Yeniden 

Sağladığı Çalışmalar 

(Profesör adayları 

için) 

 X X X 

5 

Zorunlu Atıf Bilgileri  

(Profesör adayları 

için) 

 X X X 

Not: Adaylar başvurdukları kadro için belirlenen asgari şartları hangi faaliyetleriyle sağladıklarını 

bu tabloya ekleyeceklerdir. Puanlama tablosundaki kodlar A1(x adet), D1a(x adet), N1b(x adet), 

M2a (x adet), L1 (x adet) şeklinde işlenmelidir. 

 

Adayın Adı Soyadı : 

Tarih : 

İmza : 
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KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN DOSYA HAZIRLAMA DÜZENİ 

 

Adaylar başvuru dosyalarını aşağıdaki sıralamayı esas alarak hazırlayacaklardır: 

1. ÖZGEÇMİŞ DOSYASI (Aşağıdaki alt başlıklar halinde düzenlenecektir). 

1.1. Adı soyadı 

1.2. Doğum yeri ve tarihi 

1.3. Aldığı eğitimler (tarihleri ve yerleri birlikte) 

1.4. Çalıştığı kurumlar (tarihleri ile birlikte) 

1.5. Lisans ve lisansüstü eğitimde verdiği dersler 

1.6. İdari görevler, bilimsel kuruluşlara üyelikler, aldığı ödüller. 

1.7. Doktora / Uzmanlık / Doçentlik / belgeleri ile ilanda istenen diğer belgeler 

1.8. Bildiği yabancı diller 

2. (EK-1) PUANLAMA SİSTEMİ FORMU (Adaylar bu tabloya göre puanlarını doldurup 

başvuru için gerekli şartları yerine getirdiklerini imzalayarak beyan edeceklerdir). 

3. (EK-2) ASGARİ ŞARTLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN KRİTER TABLOSU 

(Adaylar başvurdukları kadro için belirlenen asgari şartları hangi faaliyetleriyle 

sağladıklarını bu tabloya ekleyeceklerdir). 

4. YAYIN DOSYASI (Adayın EK-1 puanlama sistemi formuna uyarak hazırlamış olduğu 

yayınlarını içeren dosya) 

a. Faaliyetlerin EK-1’de anılan özellikleri taşıdıkları belgelenmelidir. Belgelendirilmeyen 

faaliyetler puanlamaya dâhil edilmeyecektir. 

b. Her bir yayının üzerine yapıştırılan bir etiket ile o faaliyetin puanlama sistemindeki yayın 

numarası belirtilmelidir. 

5. Dosyalardan biri basılı, diğerleri elektronik olarak belirtilen formatta hazırlanacaktır. 

6. Adaylar, Jüri tarafından dikkate alınmak üzere yayın dosyalarına Dicle Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin birer örneğini koymalıdır. 

 

   

 

 

 

 


