ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

MADDE 1- (1) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde doktor öğretim üyesi olarak ilk
kez atanmak üzere başvuracak adaylarda, 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde ve ilgili Yönetmelikte
belirtilen asgari koşullar yanında, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik aşağıdaki koşullar
aranır.
(2) Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, başvuruda YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL’den 85
puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer ulusal veya uluslararası bir sınavdan kendi
alanından bu puan muadili bir puan almak zorundadır.
(3) Ek-1’de yer alan akademik etkinlikler puanlamasından, başvurulan bilim alanıyla ilgili temel
alanlardan;
a) Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri; Hukuk; Filoloji; İlahiyat;
Mimarlık, Planlama ve Tasarım temel alanları için Puanlama Cetveli 1(a),1(b),1(c) veya 1(ç) de yer alan
türlerden her hangi birinden en az 1 adet yayın yapmış olmak koşuluyla en az 10 puan,
b) Sağlık Bilimleri; Mühendislik; Fen Bilimleri ve Matematik; Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel
alanları için Puanlama Cetveli 1(a) da yer alan türden en az 1 adet yayın yapmış olmak koşuluyla en az 12
puan,
c) Güzel Sanatlar temel alanı için en az 10 puan sağlamak gerekir.
(4) Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen birimlerde (öğretim üyesi sayısı üçten az olanlar) 1
inci maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasında belirtilen şartlar, ilgili Dekanın/Müdürün önerisi ve Rektörün
onayıyla ilgili doktor öğretim üyesi ilanında belirtilmesi şartıyla aranmayabilir.
MADDE 2- (1) Adayın yukarıdaki koşulları tümüyle yerine getirmesi durumunda adayın
başvurusundaki
a) Akademik özgeçmişi,
b) Akademik faaliyetleri, yayınlarının uluslararası düzeyde olup olmadığı ve bunların bilime
katkılarıyla, yayınların yıllar itibariyle doğruluğu,
c) Eğitim-öğretime ve idari hizmetlere katkısı varsa katkının niteliği,
ç) Uygulama alanına katkısı varsa bu katkının bilimsel niteliği,
d) Kamu-Üniversite-Sanayi projeleri ile Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile ilgili çalışmaları
jüri tarafından incelenir ve bu ilkeler doğrultusunda değerlendirilir.
(2) Kadroya birden fazla başvuru olduğu takdirde jüri üyesi 2 nci maddedeki belirtilen koşulları göz
önünde bulundurarak hangi adayın ilan edilen Doktor Öğretim Üyeliği kadrosuna atanmaya ehil olduğu
konusunda tercihini bildirir.
MADDE 3- (1) Açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde
dekan, diğer birimlerde müdür; ilan edilen kadrolar için adayların durumlarını incelemek üzere, en az biri
başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili
olan üç profesör veya doçent kadrosunda bulunan doçenti, ilana son başvuru tarihinden itibaren on beş gün
içinde tespit eder. İlan edilen kadronun bulunduğu birimin bölüm başkanının, profesör veya doçent
kadrosundaki doçent olması halinde, tespit edilecek üç profesör veya doçent kadrosundaki doçentten biri
olarak belirlenmesi zorunludur.
a) Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuranlar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını dört
nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe teslim eder. Dekan veya ilgili müdür her aday için bu öğretim
üyelerine, adaylarla ilgili bilimsel yayın ve çalışmalara ilişkin dosyaları göndererek bir ay içerisinde yazılı
görüşlerini bildirmelerini ister. Dosya inceleme sonuçlarının bir ay içinde gelmemesi halinde aynı usulle
tespit edilen başka profesör veya doçente dosyalar incelenmesi için gönderilir.
b) Dekan veya ilgili müdür yazılı görüşlerin alınmasından sonra ilk yönetim kurulu toplantısında
aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde
yönetim kurulu jüri raporlarını göz önünde bulundurarak gerekçeli olarak tercihini belirtir. Dekan veya ilgili
müdür kanaat ve önerilerini rektöre sunar. Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli
işlemleri yürütür.

MADDE 4- (1) Doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmış olanların, ikinci ve müteakip
atanmalarında bir önceki atama işlemi ile yeniden yapılacak atanma işlemi arasında geçen sürede Ek-1’de
yer alan akademik etkinlikler puanlamasından
a) Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri; Hukuk; Filoloji, İlahiyat; Güzel
Sanatlar temel alanları için en az 7 puan,
b) Sağlık Bilimleri temel alanı için Puanlama Cetvelindeki makaleler bölümünden veya bildiriler
bölümünde yer alan tam metin uluslararası veya tam metin ulusal bildiri türlerinden her hangi birinden en
az 1 adet yayın yapmış olmak koşuluyla en az 10 puan,
c) Mühendislik; Fen Bilimleri ve Matematik; Ziraat, Orman ve Su Ürünleri; Mimarlık, Planlama ve
Tasarım temel alanları için Puanlama Cetvelindeki makaleler bölümünden veya bildiriler bölümünde yer
alan tam metin uluslararası veya tam metin ulusal bildiri türlerinden her hangi birinden en az 1 adet yayın
yapmış olmak koşuluyla en az 7 puan,
sağlaması gerekir.
MADDE 5- (1) Makalelerde başlıca yazar tanımı esas alınarak puanlama yapılır; 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 ve akademik çalışmalarda (bildiri, kitap,
ansiklopedi konu ve kitap bölümü, patent, kitap editörlüğü, dergi eş editörlüğü, birden fazla kişi tarafından
paylaşılan ödüller, ortak, karma veya grup sanat/tasarım ve müzik/sahne etkinlikleri) ise toplam puan
yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Her çalışma sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.
(2) Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır;
a) Tek yazarlı makale.
b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden
fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).
c) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar.
MADDE 6- (1) Görev süresi içinde askerlik, hamilelik, hastalık vb. nedenlerden dolayı görevinden
uzun süreli (3 ay ve üzeri) ayrılmış olanların tekrar atanmalarında ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli
önerisi, ilgili yönetim kurulu kararı ve rektörün onayıyla gerçekleştirilir.
MADDE 7- (1) Doktor öğretim üyesi kadrolarında ilk atanma süresi 2 yıl, izleyen atanma süreleri
3 yıldır.
MADDE 8- (1) Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 23.12.2010 tarihli toplantısında uygun
görülen 09.12.2010 tarih ve 2010/16-1 sayılı Üniversite Senato Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9- (1) Bu ilkeler Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe
girer.
MADDE 10- (1) Bu ilkeler Rektör tarafından yürütülür.

09.07.2021 tarihli ve 2021/10-1 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

YÖK Başkanlığı’nın 04.11.2021 tarihli ve 81352 sayılı yazısı ile Genel Kurul’un 27.10.2021 tarihli
toplantısında uygun bulunduğu bildirilmiş bulunmaktadır.

Ek-1
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ
AKADEMİK ÇALIŞMALAR PUANLAMA CETVELİ

Akademik Çalışmalar
1- Makaleler
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış
makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not, kitap kritiği ve vak’a takdimi hariç)
b) Diğer uluslararası hakemli veya alan indeksleri kapsamındaki dergilerde
yayınlanmış makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not, kitap kritiği ve vak’a takdimi

Tam
Puan
20
15

hariç)

c) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
(editöre mektup, özet, derleme, teknik not, kitap kritiği ve vak’a takdimi hariç)
ç) Diğer ulusal hakemli dergilerdeki her bir makale (editöre mektup, özet, derleme,
teknik not, kitap kritiği ve vak’a takdimi hariç)

10

d) Bu maddenin a veya b kapsamındaki dergilerde yayımlanan derleme makale
e) Bu maddenin a veya b kapsamındaki yayınlarda alanında bilime katkı sağlayan
kitap kritiği
f) Bu maddenin a kapsamındaki dergilerde yayımlanan vak’a takdimi
2- Kitaplar
a) Yabancı dilde yazılmış bilimsel kitap
b) Türkçe bilimsel kitap
c) Çeviri kitap
ç) Türkçe ve atıflı ders notu derlemesi
3- Ansiklopedilerde konu veya kitap bölümü yazarlığı
a) Yabancı dilde konu veya bölüm
b) Türkçe konu veya bölüm
c) Konu veya bölüm çevirisi
4-Kitaplarda Editörlük
a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü
b) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü
5- Uluslararası hakemli dergilerde
a) Editörlük
b) Hakemlik
c) Yayın kurulu üyeliği
Ulusal hakemli dergilerde
a) Editörlük
b) Hakemlik
c) Yayın kurulu üyeliği

5

5

4
4
15
10
5
2
5
3
2
5
3
5
3
2
3
2
1

6- Bildiriler (Bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik
olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar)

Uluslararası
a) Sözlü tam metin
b) Sözlü özet
c) Poster tam metin
ç) Poster özet
Ulusal
a) Sözlü tam metin
b) Sözlü özet
c) Poster tam metin
ç) Poster özet

6
4
3
2
4
2
2
1

Verilen
Puan

7- Atıflar (toplam 20 puanı geçemez)
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası
yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer
almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın
atıf yapılan her eseri için
b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan
dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı
olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin
içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için
c) Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda
yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin
içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için
8- Alınmış Ödüller
a) Uluslararası bilim ödülleri
b) TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik, YÖK Üstün Başarı, TÜBA Akademi
Ödülleri
c) Diğer ulusal ödüller
ç) Uluslararası jürili, sürekli düzenlenen sanat, tasarım etkinliklerinde veya
yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü
9- Alınmış Patentler
a) Uluslararası patent
b) Ulusal patent
10- Patent Başvuruları
a) Uluslararası patent
b) Ulusal patent
11- Araştırma Projeleri
a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel
araştırma projesinde yürütücü/koordinatör/baş araştırmacı olmak
b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel
araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak
c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b bendi dışındaki uluslararası
destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç)
görev almak
ç) Üniversite dışındaki Ulusal kamu kurumlarıyla ve sanayi kuruluşlarıyla yapılan
başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak
d) Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü kapsamında başarıyla
tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak
12- Tamamlanmış doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık tez yönetimi
a) Asıl danışmanlık
b) İkinci/eş danışmanlık
13- Tamamlanmış yüksek lisans tez yönetimi
a) Asıl danışmanlık
b) İkinci/eş danışmanlık
14- Bilimsel ve sanatsal toplantı düzenlemelerinde yer almak
a) Uluslararası
b) Ulusal
15- Kongre davetli konuşmacı
a) Uluslararası
b) Ulusal
16- Eğitim-Öğretim Faaliyetleri (toplam 5 puanı geçemez)
a) Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi
b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi
17- Akademik Birim Yöneticiliğinin her biri için (toplam 3 puanı geçemez)
18- Komisyon üyelikleri her biri için (toplam 3 puanı geçemez)

2

1

1

10
5
3
10
20
10
3
2
15
10
5
4
3
3
2
2
1
6
3
4
2
3
2
2
1

19- Sanat ve tasarım alanında jüri üyeliği veya Küratörlük
a) Uluslararası
b) Ulusal
20- Özgün sanat eserlerinin tasarımların veya yorum çalışmalarının sanat, eğitim
ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya
sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın
organlarında yer alması veya gösterime dinletime girmesi ve tasarım projelerinin
dış ülkelerde uygulanmış olması (Plastik sanatlar alanında bir sonraki etkinliğin kişisel

5
4

etkinlik olarak kabul edilebilmesi için bir önceki kişisel etkinlikte yer alan eserlerin en fazla %
25’i kullanılabilir)

a) Uluslararası
b) Ulusal
21- Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yaratan ve yorumlayanların (sanatçı,
oyuncu, tasarımcı, yönetmen, koro-orkestra şefi ve benzeri icracılar) kişisel sergi,
sanat/tasarım etkinlikleriyle veya bir müzik grubuyla, gösterim, dinletim ya da
yarışmaya katılması (Plastik sanatlar alanında bir sonraki etkinliğin kişisel etkinlik olarak

20
14

kabul edilebilmesi için bir önceki kişisel etkinlikte yer alan eserlerin en fazla % 25’i
kullanılabilir)

a) Uluslararası
b) Ulusal
22- Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile sempozyum,
festival, workshop, bienal, trienal gibi jürili karma sergi, sanat/tasarım
etkinliklerine katılım
a) Uluslararası
b) Ulusal
23- Seçimsiz karma sanat/tasarım etkinliği
a) Uluslararası
b) Ulusal

Aday
Adı ve Soyadı
Başvurduğu Kadro
Toplam Puanı
Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Üyesi
Adı ve Soyadı
Tarih
İmza

15
7

7
3
2
1

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE
DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ
MADDE 1- (1) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde doçent kadrosuna atanmak üzere
başvuracak adayların başvurularında, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliğin yanı sıra, aynı Kanunun 24
üncü maddesi dayanak alınarak hazırlanan bu ilkeler gereğince Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda
bulunan adayların, Ek-1’de yer alan akademik çalışmalar puanlamasından en az 40 puan sağlamaları
gerekir.
MADDE 2- (1) Adayın 1 inci maddedeki koşulu yerine getirmesi durumunda başvurusundaki
a) Akademik özgeçmişi,
b) Akademik faaliyetleri, yayınlarının uluslararası düzeyde olup olmadığı ve bunların bilime
katkılarıyla, yayınların yıllar itibariyle doğruluğu,
c) Üniversitedeki eğitim-öğretime ve idari hizmetlere katkısı,
ç) Uygulama alanına katkısı varsa bu katkının bilimsel niteliği,
d) Kamu-Üniversite-Sanayi projeleri ile Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile ilgili çalışmaları
jüri tarafından incelenir ve bu ilkeler doğrultusunda değerlendirilir.
MADDE 3- (1) Rektör, ilan edilen doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarının incelenmesi
için en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu bilim
alanı ile ilgili olan üç profesörü, ilana son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde, sözlü sınavın
yapılması halinde ise sözlü sınavların bitiş tarihinden itibaren on beş gün içinde tespit eder. İlan edilen
kadronun bulunduğu birimin bölüm başkanının profesör olması halinde, tespit edilecek üç profesörden
birinin bölüm başkanı olması zorunludur. Rektör, aday veya adayların özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan dosyaları bu profesörlere göndererek kişisel raporlarını bir ay içinde bildirmelerini
ister. Bu profesörler aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı tercih ve görüşlerini rektöre bildirir.
(2) Adayın ön koşulları sağlayıp sağlamadığı akademik ve bilimsel olarak ilan edilen doçent
kadrosuna atanmaya ehil olup olmadığı hususunda ayrıntılı incelemeleri, görüşleri ve kadroya yapılacak
atanma hususundaki kesin kanaat ve tercihleri içeren kişisel raporlar 1 ay içinde düzenlenerek Rektöre
bildirilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden
fazla aday varsa 2 nci maddedeki belirtilen koşulları göz önünde bulundurarak tercihlerini bildirirler. Dosya
inceleme sonuçlarının bir ay içinde gelmemesi halinde aynı usulle tespit edilen başka profesörlere dosyalar
incelenmesi için gönderilir.
(3) Rektör dosya inceleme sonuçlarına dayanarak, üniversite yönetim kurulunun gerekçeli görüşünü
de aldıktan sonra atama hakkındaki kararını verir.
MADDE 4- (1) Makalelerde başlıca yazar tanımı esas alınarak puanlama yapılır; 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 ve akademik çalışmalarda (bildiri, kitap, ansiklopedi
konu ve kitap bölümü, patent, kitap editörlüğü, dergi eş editörlüğü, birden fazla kişi tarafından paylaşılan
ödüller, ortak, karma veya grup sanat/tasarım ve müzik/sahne etkinlikleri) ise toplam puan yazarlar arasında
eşit olarak bölünür. Her çalışma sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.
(2) Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır;
a) Tek yazarlı makale.
b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden
fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).
c) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar.
MADDE 5- (1) Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 15.09.2008 tarihli toplantısında uygun
görülen 16.07.2008 tarih ve 2008/12-1 sayılı Üniversite Senato Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6- (1) Bu ilkeler Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
MADDE 7- (1) Bu ilkeler Rektör tarafından yürütülür.
09.07.2021 tarihli ve 2021/10-2 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
YÖK Başkanlığı’nın 04.11.2021 tarihli ve 81352 sayılı yazısı ile Genel Kurul’un 27.10.2021 tarihli toplantısında
uygun bulunduğu bildirilmiş bulunmaktadır.

Ek-1
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
DOÇENT KADROSUNA BAŞVURAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
AKADEMİK ÇALIŞMALARININ ANALİZİ VE PUANLAMA CETVELİ

Akademik Çalışmalar
1-Makaleler
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış
tam araştırma makalesi (editöre mektup, özet, derleme, teknik not, kitap kritiği ve vak’a

Tam
Puan

20

takdimi hariç)

b) Diğer uluslararası hakemli veya alan indeksleri kapsamındaki dergilerde
yayınlanmış tam araştırma makalesi (editöre mektup, özet, derleme, teknik not, kitap kritiği
ve vak’a takdimi hariç)

c) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
(editöre mektup, özet, derleme, teknik not, kitap kritiği ve vak’a takdimi hariç)

ç) Diğer ulusal hakemli dergilerdeki makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik
not, kitap kritiği ve vak’a takdimi hariç)

d) Bu maddenin a veya b kapsamındaki dergilerde yayımlanan derleme makale
e) Bu maddenin a veya b kapsamındaki yayınlarda alanında bilime katkı sağlayan
kitap kritiği
f) Bu maddenin a kapsamındaki dergilerde yayımlanan vak’a takdimi
2- Kitaplar
a) Yabancı dilde yazılmış bilimsel kitap
b) Türkçe bilimsel kitap
c) Çeviri kitap
ç) Türkçe ve atıflı ders notu derlemesi
3- Ansiklopedilerde konu veya kitap bölümü yazarlığı
a) Yabancı dilde konu veya bölüm
b) Türkçe konu veya bölüm
c) Konu veya bölüm çevirisi
4- Kitaplarda Editörlük
a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü
b) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü
5- Uluslararası hakemli dergilerde
a) Editörlük
b) Hakemlik
c) Yayın kurulu üyeliği
Ulusal hakemli dergilerde
a) Editörlük
b) Hakemlik
c) Yayın kurulu üyeliği
6-Bildiriler (Bilimsel toplantılarda sunulan, tam metin veya özeti matbu veya elektronik

15
10
5
5
4
4
15
10
5
2
5
3
2
5
3
5
3
2
3
2
1

olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar)

Uluslararası
a) Sözlü tam metin
b) Sözlü özet
c) Poster tam metin
ç) Poster özet
Ulusal
a) Sözlü tam metin
b) Sözlü özet
c) Poster tam metin
ç) Poster özet

6
4
3
2
4
2
2
1

Verilen
Puan

7- Atıflar (toplam 20 puanı geçemez)
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası
yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer
almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın
atıf yapılan her eseri için
b)SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan
dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı
olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin
içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için
c)Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda
yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin
içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için
8- Alınmış Ödüller
a) Uluslararası bilim ödülleri
b) TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik, YÖK Üstün Başarı, TÜBA Akademi
Ödülleri
c) Diğer ulusal ödüller
ç) Uluslararası jürili, sürekli düzenlenen sanat, tasarım etkinliklerinde veya
yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü
9- Alınmış Patentler
a) Uluslararası patent
b) Ulusal patent
10- Patent Başvuruları
a) Uluslararası patent
b) Ulusal patent
11- Araştırma Projeleri
a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel
araştırma projesinde yürütücü/koordinatör/baş araştırmacı olmak
b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel
araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak
c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b bendi dışındaki uluslararası
destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları
hariç) görev almak
ç) Üniversite dışındaki Ulusal kamu kurumlarıyla ve sanayi kuruluşlarıyla yapılan
başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak
d) Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü kapsamında başarıyla
tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak
12- Tamamlanmış doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık tez yönetimi
a) Asıl danışmanlık
b) İkinci/eş danışmanlık
13- Tamamlanmış yüksek lisans tez yönetimi
a) Asıl danışmanlık
b) İkinci/eş danışmanlık
14- Bilimsel ve sanatsal toplantı düzenlemelerinde yer almak
a) Uluslararası
b) Ulusal
15- Kongre davetli konuşmacı
a) Uluslararası
b) Ulusal
16- Eğitim-Öğretim Faaliyetleri (toplam 5 puanı geçemez)
a) Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi
b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi
17- Akademik Birim Yöneticiliğinin her biri için (toplam 3 puanı geçemez)
18- Komisyon üyelikleri her biri için (toplam 3 puanı geçemez)

2

1

1
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19- Sanat ve tasarım alanında jüri üyeliği veya Küratörlük
a) Uluslararası
b) Ulusal
20- Özgün sanat eserlerinin tasarımların veya yorum çalışmalarının sanat,
eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı
ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon,
radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime dinletime girmesi ve
tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması (Plastik sanatlar alanında bir

5
4

sonraki etkinliğin kişisel etkinlik olarak kabul edilebilmesi için bir önceki kişisel etkinlikte yer
alan eserlerin en fazla % 25’i kullanılabilir)

a) Uluslararası
b) Ulusal
21- Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yaratan ve yorumlayanların (sanatçı,
oyuncu, tasarımcı, yönetmen, koro-orkestra şefi ve benzeri icracılar) kişisel
sergi, sanat/tasarım etkinlikleriyle veya bir müzik grubuyla, gösterim, dinletim
ya da yarışmaya katılması (Plastik sanatlar alanında bir sonraki etkinliğin kişisel etkinlik

20
14

olarak kabul edilebilmesi için bir önceki kişisel etkinlikte yer alan eserlerin en fazla % 25’i
kullanılabilir)

a) Uluslararası
b) Ulusal
22- Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile sempozyum,
festival, workshop, bienal, trienal gibi jürili karma sergi, sanat/tasarım
etkinliklerine katılım
a) Uluslararası
b) Ulusal
23- Seçimsiz karma sanat/tasarım etkinliği
a) Uluslararası
b) Ulusal

Aday
Adı ve Soyadı
Başvurduğu Kadro
Toplam Puanı
Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Üyesi
Adı ve Soyadı
Tarih
İmza

15
7

7
3
2
1

Ek-2
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
DOÇENT KADROSUNA BAŞVURAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
BİLGİ FORMU

Adı ve Soyadı
Baba Adı
Doğum Yeri ve Tarihi
1. YABANCI DİL DURUMU
Yabancı Dil

Belge Türü

2. EĞİTİM DURUMU
a) Lisans Öğrenimi
Yükseköğretim Kurumu
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar
Bölüm/Program
Mezuniyet Tarihi
b) Bilim Uzmanlığı
Yükseköğretim Kurumu
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Bilim Uzmanlığı Tez Başlığı
Mezuniyet Tarihi
c) Doktora/Sanatta Yeterlik/Uzmanlık
Yükseköğretim Kurumu
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Doktora/Uzmanlık Tez Başlığı
Mezuniyet Tarihi
3. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Yükseköğretim Kurumu
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Tarih

Derecesi

Tarih

4. DOÇENTLİK
a) Doçentlik Ünvanının Alındığı
Yükseköğretim Kurumu
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Doçentlik Müracaat Dalı
Tarih
b) Doçent Kadrosunda Görev
Yükseköğretim Kurumu
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Tarih

5. AKADEMİK BİRİM YÖNETİCİLİĞİ
Akademik Birim Yöneticiliği

Tarih Aralığı

Çalışmakta Olduğu Kurum
Bulunduğu Kadro/Derece
Düzenleme Tarihi ve İmza
Not : Aday özgeçmişi hakkında ek bilgi verebilir.

Ek-3
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
DOÇENT KADROSUNA BAŞVURAN ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN
AKADEMİK ÇALIŞMALAR ÖZET FORMU
(Aday tarafından doldurulur)

Akademik Çalışmalar
1- Makaleler
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale
(editöre mektup, özet, derleme, teknik not, kitap kritiği ve vak’a takdimi hariç)

b) Diğer uluslararası hakemli veya alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış
makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not, kitap kritiği ve vak’a takdimi hariç)
c) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale (editöre
mektup, özet, derleme, teknik not, kitap kritiği ve vak’a takdimi hariç)
ç) Diğer ulusal hakemli dergilerdeki her bir makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not,
kitap kritiği ve vak’a takdimi hariç)

d) Bu maddenin a veya b kapsamındaki dergilerde yayımlanan derleme makale
e) Bu maddenin a veya b kapsamındaki yayınlarda alanında bilime katkı sağlayan kitap
kritiği
f) Bu maddenin a kapsamındaki dergilerde yayımlanan vak’a takdimi
2- Kitaplar
a) Yabancı dilde yazılmış bilimsel kitap
b) Türkçe bilimsel kitap
c) Çeviri kitap
ç) Türkçe ve atıflı ders notu derlemesi
3- Kitap veya ansiklopedilerde konu ve bölüm yazarlığı
a) Yabancı dilde konu veya bölüm
b) Türkçe konu veya bölüm
c) Konu veya bölüm çevirisi
4- Dergilerde Editörlük
a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü
b) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü
5- Uluslararası hakemli dergilerde
a) Editörlük
b) Hakemlik
c) Yayın kurulu üyeliği
Ulusal hakemli dergilerde
a) Editörlük
b) Hakemlik
c) Yayın kurulu üyeliği
6- Bildiriler (Bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri
kitapçığında yayımlanmış çalışmalar)

Uluslararası
a) Sözlü tam metin
b) Sözlü özet
c) Poster tam metin
ç) Poster özet
Ulusal
a) Sözlü tam metin
b) Sözlü özet
c) Poster tam metin
ç) Poster özet

Sayı

7-Atıflar (toplam 20 puanı geçemez)
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası
yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı
yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri
için
b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde;
Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan
ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına
bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için
c) Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda
yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf
sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için
8- Alınmış Ödüller
a) Uluslararası bilim ödülleri
b) TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik, YÖK Üstün Başarı, TÜBA Akademi Ödülleri
c) Diğer ulusal ödülleri
ç) Uluslararası jürili, sürekli düzenlenen sanat, tasarım etkinliklerinde veya yarışmalarında
eserlere verilen uluslararası derece ödülü
9- Alınmış Patentler
a) Uluslararası patent
b) Ulusal patent
10- Patent Başvuruları
a) Uluslararası patent
b) Ulusal patent
11- Araştırma Projeleri
a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma
projesinde yürütücü/koordinatör/baş araştırmacı olmak
b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma
projesinde ortak araştırmacı olmak
c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b bendi dışındaki uluslararası destekli
bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak
ç) Üniversite dışındaki Ulusal kamu kurumlarıyla ve sanayi kuruluşlarıyla yapılan başarıyla
tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak
d) Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü kapsamında başarıyla
tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak
12- Tamamlanmış doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık tez yönetimi
a) Asıl danışmanlık
b) İkinci/eş danışmanlık
13- Tamamlanmış yüksek lisans tez yönetimi
a) Asıl danışmanlık
b) İkinci/eş danışmanlık
14- Bilimsel ve sanatsal toplantı düzenlemelerinde yer almak
a) Uluslararası
b) Ulusal
15- Kongre davetli konuşmacı
a) Uluslararası
b) Ulusal
16- Eğitim-Öğretim Faaliyetleri (toplam 5 puanı geçemez)
a) Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi
b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi
17- Akademik Birim Yöneticiliğinin her biri için (toplam 3 puanı geçemez)
18- Komisyon üyelikleri her biri için (toplam 3 puanı geçemez)
19- Sanat ve tasarım alanında jüri üyeliği veya Küratörlük
a) Uluslararası
b) Ulusal

20- Özgün sanat eserlerinin tasarımların veya yorum çalışmalarının sanat, eğitim ve
kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat
eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında
yer alması veya gösterime dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde
uygulanmış olması (Plastik sanatlar alanında bir sonraki etkinliğin kişisel etkinlik olarak kabul
edilebilmesi için bir önceki kişisel etkinlikte yer alan eserlerin en fazla % 25’i kullanılabilir)

a) Uluslararası
b) Ulusal
21- Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yaratan ve yorumlayanların (sanatçı, oyuncu,
tasarımcı, yönetmen, koro-orkestra şefi ve benzeri icracılar) kişisel sergi, sanat/tasarım
etkinlikleriyle veya bir müzik grubuyla, gösterim, dinletim ya da yarışmaya katılması
(Plastik sanatlar alanında bir sonraki etkinliğin kişisel etkinlik olarak kabul edilebilmesi için bir önceki
kişisel etkinlikte yer alan eserlerin en fazla % 25’i kullanılabilir)

a) Uluslararası
b) Ulusal
22- Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile sempozyum, festival,
workshop, bienal, trienal gibi jürili karma sergi, sanat/tasarım etkinliklerine katılım
a) Uluslararası
b) Ulusal
23- Seçimsiz karma sanat/tasarım etkinliği
a) Uluslararası
b) Ulusal

Aday
Adı ve Soyadı
İmza

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE
PROFESÖR KADROSUNA ATANMA İLKELERİ
MADDE 1- (1) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde profesör kadrosuna atanmak
üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliğin yanı sıra, aynı
Kanunun 26/a maddesi dayanak alınarak hazırlanan bu ilkeler gereğince aşağıdaki koşullar ön koşul olarak
aranır.
a) Doçent ünvanının alındığı tarihten sonra en az beş yıl süreyle açık bulunan profesörlük kadrosu
ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak, kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş
olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmak. Bu yayınlarından
birini başlıca eser olarak sunmak.
b) Doçentlik unvanını aldığı döneme ait Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari başvuru
koşullarını bir kez daha sağlamış olmak.
c) Başvurulan bilim alanı ile ilgili doçentlik ünvanını aldığı tarihten sonra yayınladığı, adayın
hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş ve editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği
hariç olmak üzere;
1) Mühendislik; Fen Bilimleri ve Matematik; Sağlık Bilimleri; Ziraat, Orman ve Su ürünleri temel
alanlarında SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki taranan dergilerde yayınlanmış makalelerden
biri,
2) Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri, Hukuk; Filoloji; İlahiyat;
Mimarlık, Planlama ve Tasarım temel alanlarında SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki
dergilerde veya diğer uluslararası hakemli dergilerde veya uluslararası alan endekslerinde yayınlanmış
makalelerden biri,
3) Güzel Sanatlar temel alanında SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde veya
ulusal veya uluslararası tanımlı indeksli hakemli dergilerde yayımlanmış özgün makalelerden biri
aday tarafından başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtilir ve bu eserde başlıca yazar
şartlarından birinin sağlanması gerekir.
(2) Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır;
a) Tek yazarlı makale.
b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden
fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).
c) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar.
(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen doçentlik başvuru şartlarındaki bölümlerde her
çalışma sadece bir bölümde yazılır.
MADDE 2- (1) Adayın yukarıdaki koşulları tümüyle yerine getirmesi durumunda adayın
başvurusundaki
a) Akademik özgeçmişi,
b) Akademik faaliyetleri, yayınlarının uluslararası düzeyde olup olmadığı ve bunların bilime
katkılarıyla, yayınların yıllar itibariyle doğruluğu,
c) Başlıca araştırma eseri olarak belirttiği eseri,
ç) Üniversitedeki eğitim-öğretime ve idari hizmetlere katkısı,
d) Uygulama alanına katkısı varsa bu katkının bilimsel niteliği,
e) Kamu-Üniversite-Sanayi projeleri ile Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile ilgili çalışmaları
jüri tarafından incelenir ve bu ilkeler doğrultusunda değerlendirilir.
MADDE 3- (1) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini
tespit etmek için üniversite yönetim kurulunca en az üçü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji
enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili beş profesör seçilir. Bu profesörler
tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda;
a) Adayın ön koşulları sağlayıp sağlamadığı, akademik ve bilimsel olarak profesörlük kadrosuna
atanmaya ehil olup olmadığı hususunda ayrıntılı incelemeleri, görüşleri ve kadroya yapılacak atanma
hususundaki kesin kanaat ve tercihleri içeren raporlar iki ay içinde düzenlenerek Rektörlüğe gönderilir. Bu
profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor hazırlar ve kadroya atanacak birden fazla aday
varsa 2 inci maddedeki belirtilen koşulları göz önünde bulundurarak tercihlerini bildirir. Dosya inceleme
raporlarının iki ay içinde gelmemesi halinde aynı usulle tespit edilen başka profesörlere dosyalar
incelenmesi için gönderilir.

b) Üniversitelerarası Kurul tarafından belirtilen değişik dönemlerdeki kriterlere göre doçentliğini
alan adaylar açık bulunan aynı profesörlük kadrosuna başvurduklarında kendi başvuru dönemlerine ait
asgari şartları sağladığı takdirde, jüri üyesi 2 nci maddedeki belirtilen koşulları göz önünde bulundurarak
hangi adayın profesörlük kadrosuna atanmaya ehil olduğu konusunda tercihini bildirir.
(2) Üniversite Yönetim kurulunun jüri raporlarını göz önünde bulundurarak alacağı karar üzerine
Rektör atamayı yapar.
MADDE 4- (1) Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 15.09.2008 tarihli toplantısında uygun
görülen 16.07.2008 tarih ve 2008/12-1 sayılı Üniversite Senato Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5- (1) Bu ilkeler Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
MADDE 6- (1) Bu ilkeler Rektör tarafından yürütülür.

09.07.2021 tarihli ve 2021/10-3 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

YÖK Başkanlığı’nın 04.11.2021 tarihli ve 81352 sayılı yazısı ile Genel Kurul’un 27.10.2021 tarihli
toplantısında uygun bulunduğu bildirilmiş bulunmaktadır.

Ek-1
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
BİLGİ FORMU
(Aday tarafından doldurulur)
Adı ve Soyadı
Baba Adı
Doğum Yeri ve Tarihi
1. YABANCI DİL DURUMU
Yabancı Dil

Belge Türü

2. EĞİTİM DURUMU
a) Lisans Öğrenimi
Yükseköğretim Kurumu
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar
Bölüm/Program
Mezuniyet Tarihi
b) Bilim Uzmanlığı
Yükseköğretim Kurumu
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Bilim Uzmanlığı Tez Başlığı
Mezuniyet Tarihi
c) Doktora/Sanatta Yeterlik/Uzmanlık
Yükseköğretim Kurumu
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Doktora/Uzmanlık Tez Başlığı
Mezuniyet Tarihi

3. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Yükseköğretim Kurumu
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Tarih

Derecesi

Tarih

4. DOÇENTLİK
a) Doçentlik Ünvanının Alındığı
Yükseköğretim Kurumu
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Doçentlik Müracaat Dalı
Tarih
b) Doçent Kadrosunda Görev
Yükseköğretim Kurumu
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Tarih

5. AKADEMİK BİRİM YÖNETİCİLİĞİ

Akademik Birim Yöneticiliği

Tarih Aralığı

Çalışmakta Olduğu Kurum
Bulunduğu Kadro/Derece
Düzenleme Tarihi ve İmza
Başlıca Araştırma Eseri
(Adayın ilkelerde belirtilen kendi temel
alanı ile ilgili başlıca yazar tanımına
uygun)
Not: Aday özgeçmişi hakkında ek bilgi verebilir.

