
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ

Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine 
ek olarak Agn İbrahim Çeçen üniversitesinde öğretim üyeliğine a t a  ve 

yükseltilmelerde aranan şartlar ile uygulama esasları aşağıda sunulmuştur.

I. GENEL KURALLAR

1. Profesör ve doçent kadrolarına başvuran adayların dosyalan, ön inceleme için Rektör 

tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısı başkanlığında en az üç öğretim 

üyesinden oluşan Akademik Değerlendirme Kurulunca üniversite taraf, „dan belirlenmiş 

knterler bakımından incelenerek, müracaat için yeterli olup olmadığına bakılır.

Yardımcı doçent kadrolarına başvuran adayların dosyalarının ön incelenmesi ise ilgili
birimin yönetim kurulu tarafından yapılır.

2. On incelemeyi geçen adaylann çalışmalanmn bilimsel değerlendirilmesi profesör ve 

doçent kadroları için üniversite yönetim kurulu tarafından, yardımcı doçentler için ise 

ilgili fakülte veya yüksek okul müdürlüğü yönetim kurulu tarafından seçilen jüriler 

tarafından yapılır. Atama ve akademik yükseltilmelerinde jüri üyelerinin bilimsel 

raporları esas alman* öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde 
belirtilen değerlendirme ve atama usulleri uygulanır.

3. Aynı bilimsel çalışmanm birden fazla kongre/konferans bildiri kitabında veya yaym

organlarında yayınlanması halinde bunlardan sadece en yüksek puanlı olan çalışma 
dikkate alınır.

4. Tanınırlığı yüksek olmayan dergilerin indekslerde tarandığı aday tarafından
belgelenir.

5. Adaylann başvuru dosyalanndaki, tüm çalışmalara. EK-l'de verilen akademik 

yükseltilme ve atanmalarda uygulanacak akademik faaliyet puanlama « M o r d a k i  

madde başlık ve alt başlıklanna göre düzenleyerek aldıktan puanlan gösteren bir 

Akademik Aday Başvuru Faaliyet Puan Tablosu (EK-2) sunmalan gerekir.



6. Çok yazarlı (makale, bildiri, olgu/vaka sunumu, kitap vb) yayınlar ve çok ortaklı 

patentler için yapüacak puanlamada EK-l’deki Çok Yazarlı Çakmalar İçin Puanlama 
Oranları Tablosu’nda verilen oranlar esas alınır.

7. Bu belgede yer alan puan tablolarında bulunmayan durumlarda Akademik 
Değerlendirme Kurulunca değerlendirme yapılır.

II. YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMAK İÇİN ASGARİ KOŞULLAR

1. YAYIN KRİTERİ

Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimlerinde ilgili birim tarafından yapılacak yabancı dil

sınavında başarılı olan adayların Yardımcı Doçentliğe atanmalarında asgari; Doktora

veya Tıpta Uzmanlık tezinden veya Sanatta Yeterlilik etkinliklerinden gerçekleştirilmiş

ya da bunların dışında hazırlanmış araştırma niteliğinde uluslararası veya ulusal hakemli

dergilerde en az 2 adet yayın yapmak şartı aranır. Ancak, ilk atama için bu şartlar 
aranmaz.

Yeniden atamalarda aşağıdaki Tabloda verilen toplam puanlar esas alınır.

Yardımcı Doçent Puan Tablosu

Sağlık Bilimleri Fen Bilimleri
Sosyal

Bilimler
Toplam puan 70 65 50

III. DOÇENTLİĞE ATANMAK İÇİN ASGARİ KOŞULLAR

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümlerine göre 

Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimlerinde Doçentliğe atamalarda Üniversitelerarası Kurulun 
tespit ettiği en son kriterleri sağlamış olmak.



IV. PROFESÖRLÜĞE ATANMAK İÇİN ASGARİ KOŞULLAR

Profesörlük Başvurulan Puan Tablosu

Sağlık Bilimleri Fen Bilimleri Sosyal Bilimler
1 oplam puan 250 200 150
Son 5 yılda en az puan 120 100 80

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümlerine ek

olarak Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimleri alanlarında profesörlük kadrosuna yapılacak

başvurularda yukarıda verilen tablodaki toplam puanlar ile aşağıda vurgulanan asgari 
şartlar esas alınır;

a. FEN BİLİMLERİ

1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra başvurduğu anabilim dalında, adayın yaptığı lisans

ustu tezlerden üretilmemiş olmak koşuluyla, yayınlanmış en az 3 (üç) yayına sahip 
olmak;

a) En az 1 adeti SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI veya IM kapsamındaki dergilerde 
bınncı veya ikinci isim olarak yayınlanmış araştırma makalesi

b) SCI expanded veya SSCI kapsamı dışındaki uluslararası dergilerde ilk üç isimden 
biri olarak yayımlanmış oıjinal eser

c) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün ilk isimli çalışma

Yukarıdaki maddelerden a’da sağlanacak eserler diğerlerinin yerine, b’de sağlanacak 
eserler ise c’de sağlanacak eserlerinin yerine geçebilir.

2. Adayın lisansüstü programı olan dallarda doçentlik sonrasında en az 1 adet lisans 

ustü tezinde yürütücülük yapmış ya da yapıyor olması gerekmektedir. Adayın bu şartı



yerine getirememesi durumunda birinci maddede söz konusu edilen üç yayına ilaveten 
l(a) da tarif edilen bir eseri daha olmalıdır.

b. SAĞLIK BİLİMLERİ

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümlerine ek 
olarak;

1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra başvurduğu anabilim dalında, adayın yaptığı 

Yüksek Lisans, Doktora veya Tıpta Uzmanlık tezinden üretilmemiş olmak koşuluyla, 
yayınlanmış en az 3 (üç) yayma sahip olmak

a) Bunlardan en az biri SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI veya IM kapsamındaki 

dergilerde birinci veya ikinci isim olarak yayınlanmış özgün araştırma makalesi

b) SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI veya IM kapsamı dışındaki uluslararası dergilerde 

yayımlanmış ilk üç isimden biri olmak kaydıyla özgün makale veya vaka takdimi

c) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün ilk isimli çalışma

2. Adayın lisansüstü programı olan dallarda doçentlik sonrasında en az 1 adet lisans 

ustü tezinde yürütücülük yapmış ya da yapıyor olması gerekmektedir. Adayın bu şartı 

yerine getirememesi durumunda birinci maddede söz konusu edilen üç yayına ilaveten 
1 (a) da tarif edilen bir eseri daha olmalıdır.

c. SOSYAL BİLİMLER

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümlerine ek 
olarak;

1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı 

Yüksek Lisans ve Doktora tezinden veya Sanatta Yeterlilik etkinliklerinden üretilmemiş 

olmak koşuluyla, SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI veya IM kapsamındaki dergilerde 

yahutta bu indeksler dışındaki uluslararası yada ulusal hakemli dergilerde birinci veya 
ikinci isim olarak yayımlanmış en az 3 (üç) adet özgün makaleye sahip olmak.



2. Adayın lisansüstü programı olan dallarda doçentlik sonrasında en az 1 adet lisans

ustü tezinde yürütücülük yapmış ya da yapıyor olması gerekmektedir. Adayın bu şartı

yerine getirememesi durumunda 1. maddede söz konusu edilen üç yayına ilaveten bir 
eseri daha o lm alıdır

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA UYGULANACAK AKADEMİK FAALİYET
PUANLAMA TABLOSU

Bilimsel yayın, kitap ve sanatsal çalışmalarında birden fazla yazar olması durumunda adayın
S ıTnnİU whe®aP|ama(k W  a?a8ldaki trioda verilen ilgili çalışmanın karşısında yer
çarpılır Çalışmalar İçin Puanlama Oranları Tablosunda verilen yüzde değerlerle

FAALİYET
\? ? " E (! “ ence Cltall0.n Wen-Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI 

—¡Arts and Humanıtes Citation Index) tarafından taranan demileıde yapılan y a y ı n l a r

a. Çağrılı makale -------  — ---------------
b. Makale --------------------- -------

PUAN

50

c. Derleme, olgu/vaka sunumu, teknik bilqi notu vb
2. Dıger indeksler (fcl, ECONLIT, CCI, CMCI, İM, CUE, El vb) tarafından taranan deıglleıde“ 

yapılan yayınlar
a. Makale ------------- ----------

40
20

30b. Derleme, olgu/vaka sunumu, teknik bilgi notu vb 
3. Ulusal hakemli ve diğer1 bilimsel dergilerde yapılan yayınlar
1 Edit°rüj v®farkl> üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan bir danışmanlar grubu olan yılda 
en az ıkı defa yayımlanan, düzenli olarak basıliD  daoıtılan 

a. Makale --------------------- —

15

b. Derleme, olgu/vaka sunumu, teknik bilqi notu vb 
4. Kitap yazarlığı ------------------ -

15
8

a. Uluslararası yayınevlen ya da kuruluşlarca yabancı dilde basılmış bilimsel kitap
b. ..Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca yabancı dilde basılmış kitaplarda editörlük 
veya bolum yazarlığı

100
50

-------- ımrtyo kmııııocı vcyd ucib Miduı yazanıgı ıen az 5U sayta)
editöriüîr fi® sayfadan az) veya Türkçe kitapta bölüm yazarlığı veya

e. Alanında kitap çevirmenliği fen az *50 savfcrt ------------------

20

15

t. Alanında kitap bölümü, kitapçık, makale çevirmenliği (50 sayfadan a/)
15
85. Atıflar

— a. SCI E, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki makalelere yapılan a tıf 5
b. Uıger uluslararası bilimsel dergi ve kitaplardaki yayınlara yapılan atıf 3
c Uluslararası yayınevlerince basılmış bilimsel/mesleki kitap ve monografilerde yapılan 

her bir atıf için 5
atıHçinIÜSal yaymevlerınce basılmı? bılımsel/meslekı kitap ve monografilerde yapılan her bir

3



—e-Diğer bilimsel ve mesleki dergilerde yapılan her bir atıf için
5. Editörlük/Yayın Kurulu Uyeliği/Hakemlik

a. Editörlük
25

c. Hakemlik ' * 1 ------------------------------------------------------- 15
b. Yayın kurulu Üyeliği/Editör yardımcılıân Uol/Amlil/ --------—
Ulusal hakemli alan dergilerinde
a. Editörlük
b. Yayın kumlu Üyeliği/Editör yardımcılığı
r  U o l/a m lil/  ----------------c. Hakemlik 

f. Konferans/ Kongre/Sempozyum bildirileri
a I Jllıclararacı __ .•* ıaj jluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan tam metin bildiri

' 1 elklnlil<lere a|t etaplarda yayınlanan bildiri özeti
-Ç. Ulusal bilimsel etKinliklere ait kitaplarda yayınlanan hiiHinW
— Ulüsal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan bildiri özeti6 . U ııslararacı Imnnrûiörri/  ̂ _"__. . t t \----------------- :— ?------— — |-------------..................... . w  ^ m p ıa ıu g  ya y m id iid ll u iia in  OZeil
e. Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti Madde 1’de sayılan indekslere kayıtlı 

dergilerde yayımlanan bildiriler y
8. Konferans/sempozvum/panel/sfiminpr

a  I llııc lo roroc» . kîlimM ^l ____ vA ^s la ra tas . bilimsel etKinliklere cadnli bildin Mlnm*  ------
b. Uluslararası konlerans/sempozyum düzenlenmesinde d r^ nta™. h.n.ı..

T a s S  y tlT  2yUm düzenlenmesinde 9öre'i al™ k vetoya oturum

d. Bflimsel amaçlTuluslararası kurs (workshop) ve yaz okulu düzenlenmesi gibi 
etkinliklerde düzenleme kurulu başkanlığı _________------------------------------ ---wuytvqi II 1̂ 1

e. Bilimsel amaçlı uluslararası kurs (workshop) ye yaz okulu d ü z lenmesinde görev 
~x ■ ,, f  ve/veya oturum başkanlığı yapmak
f. Ulusal sempozyum, panel, konferans ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde 

düzenleme kumlu başkanlığı

^ l Sf T ZyT ’ P ?  l™ ferans ve kon9re düzenlenmesi vb. etkinliklerde görev" ___almak ve/veya otumm başkanlığı yapmak ________  y—;------ -------- ------ ------------» "T IHH1 /upıııcm

İ'«!‘Srwa!üâ !j „u 1 us|araras '̂ ure{wor1<shopŷ /e yaz okulu düzenlenmesi gibi 
_ etkinliklerde düzenleme kurulu haskanhni a

; ____ ____ı .  -------------------:------------- :— ■*--— — 2 — ----------------------------------------------
..................... ^ ^ vihviiip imjiuiu uaşucHHKjl____

"  yaZ * * '  almak
T o rr \ /n n o t im i2 ' - — ------- — --------------------------------------9. Tez yönetimi2

2 Tez kabul edilmiş olmak şartıyla
a. Yüksek lisans
b. Doktora, tıpta uzmanlık

10. Buluş
a. Uluslararası patentler
b. Ulusal patentler

_  c. Uluslararası kitaplar ve dergilerde yer almış adayın adıyla anılan formül, şema, şekil, 
_____ resim v© t3b lo İ3 r 1

d. Adayın bulan» ıııerature Kazandırdığı, SCI-E (Science Citation Index-Expanded), SSCf 
(Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanités Citation Index) tarafından 
taranan bir dergide yayınlanmış yeni tür_______________
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71. Ödül3 ------- --------------------------------------------------------------
3 TÜBİTAK ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yayın teşvik ödülleri hariç olmak üzere

a?ağ,dakİ PUan arallğmdan Akademİk in d i r m e
—' UIUSİararaSI bllım ve sanat- tesvik ve hizmet örtıihi ^
_b. Ulusal bilim ve sanat, teşvik ve hizmet nHıiiıi ----------------- ------------------- § -
" Uluslararası proje ödülü ~ -------- --------- ------------------------------- “ L
d.Ulusal proje ödülü ------------------ ------------------------------------- İÇL

30

u.uıusaı proie oouiu ---------------- -------------------------

f. Uluslararası meslekî nmoni7o<..,nnı—  i.._■■___ ' »— : --- ------
■ i l̂ llldiarı (uia. iouuakp, ISCID vb.) (dereceler) 7 1
f. Uluslararası meslew organizasyonların kurallarına göre düzenlenmiş va da onavlanm.« 

Jroje yarışmaları (UIA. ISQCARP ISCID vb.) (mansivon) ? V onay|anmi§ 
Q. Uluslararası mesleki nmanM e ^ ı J  L A .  ...— : : ------ --------------

yd||9»iqiarı (u i a , ibüUAKP. ISCID vb.) (mansiyon) Y

ı;> Ulusal tanınmış ve düzenli bir temele oturtulmuş oraanizasvonlar tarafının UÛHiûn w,'
— . . .f . ^ Pro<e vanşmaları (satın alma) r j
s Ulusal t̂ runmtş ve düzenli bir temele oturtulmuş organizasyonlar tarafından verilen bir 
gdulu, gerçekleşmiş, tamamlanmış bir çalışmayla kazanmış olmak
__m. Uluslararası sürekli ve periyodikolarak venlen jürili bilim/sanat ödülü--------------------
— Oı^lusal sürekli ve penyodik olarak verilen jürili bilim/sanat öHıiiii -----------

o. Üniversite bilim/sanat ödülü ~
I  p. Bilimsel/sanatsal araştırmalar için alınan uluslararası hurlar n  aı/ flMwı 
Tl  rBurs Se atSal ara?tirmalar içın alınan ulusal burslar (3 av ve üzeri)

a. Bilimsel amaçlı uluslararası burslar
b. Bilimsel amaçlı ulusal burslar

— g- Yurtdışında alanında çalışma (kesintisiz en az üc ay)
— d- Belgelendirilen eğitim-öğretim ile meslek ici eâitim al™ 
13. Proie4 — ------ —13. Proje4 -------------- --------

^ ! i. f l/ raLaSluPli°jf lerin hangİ kurum taraf,ndan verildiği belgelenmeli ve ilgili 
fakulte/yuksekokul yönetim kurulunca kurumun bilimselliği onaylanmalıdır 

a. Uluslararası kuruluşlarca Hestakipnon nmia
T . : -------- blumun pııımseıııgı ona)

— f ‘ Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüöü 
— b- Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede aörev alma

~ TUBITAK- DPT vb ulusal kuruluşlarla desteklene^njo y.imtrırıihinıi 
d. TUBITAK. DPT vb UİUSâl kıınılııclaıvva HaetAİ/UnAM » J u j __ü____T

T r  T l m h  AL r  » x u iu iu ç iq iı<3 u c s ısM enen pro ie  vu ru tucu luqu 
oTUBITAK, DPT vb ulusal kuruluşlarca desteklenen Prn,^o nlmn
e. Yerel kuruluşlarca desteklenen proie yürütücülüçjü
f. Yerel kuruluşlarca rlesteklonon „a,— 1„_  -----------

— »»■uıugıama ucMemenen proie yurutuculuaü 
—f- Yerel kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
14. Eğitim-öğretim ---------

a. On lisans, lisans dersleri
b. Yüksek lisans, doktora dersleri
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15. Jüri üyelikleri________
a. Uluslararası jüri üyelikleri
b. Ulusal jüri üyelikleri 

116. Sanat ve Tasarım Faaliyetleri________
|T. a‘ VZSÜn,.?a,?at eserleıi' tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla düzenlenen uluslararas. 
kişise! etkinlik (bıenal dahildir) Sergi (Resim, Grafik, Heykel, Fotoğraf vb), Gösteri (Müzik- 

[şo\o ve koro; sahne -drama, tiyatro ve halk oyunları) 1
n r t !^ l9Um ana! eserleri,tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla uluslararası karma ve 
ortak etkinliklere katılmak. Sergi (Resim, Grafik, Heykel, Fotoğraf vb) Gösteri (Müzik-solo

İve koro; sahne-drama, tiyatro ve halk oyunları) »a (Muzık-solo
,,c- Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla düzenlenen ulusal kisiseT

koro i h S  ? Sf r9' (fÎ S'm’ Grafİk’ Heykeİ1 Fotoğraf vb)- Gösteri (Müzik-solo ve koro, sahne -drama, tiyatro ve halk oyunları) ________
t.d- S f900, sf " at eser1eri. tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla ulusal karma ve ortak

H e M  Fo,<̂

L ıL S lia  "9°2 Bn 9'bl uluf ararası Çakmalarda yorum, tasarım, araştırma, yazım vb 
S n  S İ  ü 9° T  3 Sergı (Resim’ Grafik- Heykel. Fotoğraf vb), Gösteri (Müzik-

[_solo ve koro; sahne-drama, tiyatro ve halk oyunları) 1
/m9-’ ? SÎ  sunyş,arın hazırlanması. Sergi (Resim, Grafik, Heykel, Fotoğraf vb) Gösteri 
(Muzık-solo ve koro; sahne -drama, tiyatro ve halk oyunları)_______

I a l lk '^ L u R S 3 r a r 'T T  , T '  ar̂ bma- ywm - *>>■ alanlaıda üretken görev

toarafvb)' G6$te" (Mû2ik~so'° wkoro:S3hne■

I a lm T S m i ? sanm' araştlrma' >azlm' vb- ala"terta üretken görev
A am» S l i  ,ey ' 0l0ğrafvb)lGösteri (Müzik-solo ve koro; sahne - | d ram a, tiya tro  ve  ha lk  oyun ları)______________ . » « 11«

jjjlu s a l sahne, televizyon, radyo, sinema gibi dallarda görev almak
I ûne(» nf0nİk müzlk,1°Pera’ bale müzi9'-Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği ses ve 
[ensjruman ı;ın çeşrtl, türlerde uluslarams solo/eslikli özgün eser ^
l ’ ~enfonık muzık,.°p®ra’ bale müziğı, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziöi ses ve 
[enstrüman için çeşitli türlerde ulusal solo/eşlikli özgün eser tMüzik-Kompozisvon) 
ju  Sinema muzığı için uluslararası özgün eser (Müzik-Kompozisyon)
_n. Sinema müziği için ulusal özgün eser (Müzik-Kompozisvon) 
o. Sahne müziği için uluslararası özgün eser (Müzik-Kompozisvon)
?. Sahne müziği için ulusal özgün eser (Müzik-Kompozisvon)

| Sandan) Vİd8°SU {Vİde°klİp) için uluslararas' özgün eser (Müzik-Kompozisyon/Gösteri

^ ideo^P) |-9in ulusa< Ô ünesgrjmzik-Kompozisyon/Gösteri Sanatlan)' 
t. Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ya da orkestra eşlikli 

uluslararası etkinlik (Müzik-Yommculuk)______________
l ,U- n6? .?  dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ya da orkestra eşlikli 1 ulusal etkinlik (Müzik-Yorumculuk) __________  u»«*»ude*muı
_v. Müzik kaydı (bir saatlik) (Müzik-Yorummılnkl

V İİnİlİ k im ıl la rH o n  i*7İn oIor*-*l, ___ :__ı__J jgili kurullardan izin alarak, internet üzerinden yayınlanan elektronik sergiler

C f r

10

8

10

10

10

_14

i l
10
10



TANIMLAR:

Bu yönergede geçen bazı kavramların anlamı aşağıdaki gibidir:

!|1) SfCI' f Xpanded’ SSCI ve AHCI dl?,nda yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki derailer ISI 
Institute for Scientific Information) tarafından taranan El (Engineering Index), CCI (Chemistry Citation L e x ) CMCl
Compu Math Citation Index), IM (Index Medicus), Dl (Dental Index), ANBAR, ECOLNIT, Architectural Periodicals 

Index, Design and Art Index, Education Index, vb. indeksler kapsamındaki dergilerdir.

— Î T  1bİIİmSe' !°Pİant,: Kat,lanlarin en 32 %35'inin uluslararası kişilerden oluştuğu ve baz. özel alanlar hariç sunumların uluslararası bir dilde yapıldığı toplantılardır.

£°.k \ a2a''' Çalışmalar İçin Puanlama Oranlan (Eserlerdeki yazar sayısının birden fazla 
olması halrnde adayrn çalışmadan alacağı puan ilgili yüzdelerte çarpılarak h ^ a n “

Yazar Sayısı

10ı 
11 ve üzeri

1. isim

~ W
100
90
85
80
75
70
65
60
55
50

2. isim

90
80
75
70
65
60
55
50
45
40

3. isim

70
65
60
55
20
20
20
20
20

Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Y^Hocj)
4. ısım 5. isim 6. isim 7. isim 8. isim 9. i

55
50
45
20
20
20
20
20

40
35
20
20
20
20
20

25
20
20
20
20
20

20
20
20_
20
20

20
20
20
20

. ısım

20
20
20

10. isim 11. isim 
ve üzeri

20
20 20



EK-2.

AKADEMİK BAŞVURU ADAY FAALİYET PUAN TABLOSU

7 - 0 _ , _ /o______________________ FAALİYET -------------- ------
'/a?  (?uence Citatíon Index-Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) AHCI

matate " ll>ie,(| l3ranan dert,ilerde vapılan vav'nlaf

ADET PUAN

a. Çağrılı makale
b. Makale

_c. Derleme, olgu/vaka sunumu teknik bilgi notu vb
D irio r  in r lû b i* İA r/c î  r - r ^ r \ K i t  ı-r Â . —— —— —

- -------------  ------wuuumu, UIIUI nuill VD

a. Makale^ ' --------------------------
_b. Derleme, olgu/vaka sunumu, teknik biloi notu vh

I llııo o l h ^ U m l i  w*h i L:i!___. I n— .------------ —-----
- ^ r r t-----r? ’ ° W1IUIIIU» tPMiııv uııuı rıoıu VD
Î rZ:ÜS? hakemli ye diğer1 bilimsel dergilerde yapılan yayınlar -----------------

L ld f^ J iid aHoLÜnİVere.İtelenn̂ ğretİm üyelerinden olu?an bir danışmanlar grubu olan 
a k İ yayımlanan, düzenli olarak basılıp dağıtılan ______________

_b. Derleme, olgu/vaka sunumu, teknik bilgi notu vh
4. Kitap yazarlığı
T  Ş f "  yaynevteri ya da kuruluşlara yahavı him.  Mlim-n| ,r„  --------

^ y ? £ rav a S eVlen ya da kunılll?larea y ^ 31101 dWe »»ilmiş bitaplarda editörtûk
, c. Alanında Turtçe bilimsel veya ders kftahı ya7aH.fr (-n .¡n --------------—

m m T  Kltapçık (5° sayfadan ^ * * *  b® " ' V ™ "*'
~e. Alanında kitap çevirmenliği fen a? sn sa\/fai
f Afam nrio İşiten î s.î I ' i . . . .— ;— 1— t

5 ^ ¡Hlarmda ^  bÖIÜmÛ’ kitapçık’ makale çevirmenliği (50 sayfadan az)

a Sg-E, SSCI veÂHCI tarafından taranan dergilerdeki makalelere v a ^ rT ^ f---------
b̂  Diğer uluslararası bilimsel dergi ve kitaplardaki yayınlara yapılan atıf

h e r ^ S kST81 yayınevİ̂  h™]m? bilimsel/mesleki kitap ve m o n o g r if ite r t i^ r  

3tınçinIUSalyayineVİ0nnCe baSllmi? bilimsel/mesleki kitaP ve monografilerde yapılan her bir
—  Diğer bilimsel ve mesleki dergilerde yapılan her bir atıf inin
6. Editörlük/Yayın Kurulu Uveliai/Hakemlik -------

a. Editörlük
b. Yayın kurulu Üyeliği/Editör vardımnılını
c. Hakemlik
Ulusal hakemli alan dergilerinde
a. Editörlük
b. Yayın kurulu üyeliği/Editör yardımcılığı
r  HakomliL-c. Hakemlik______________
Konferans/ Kongre/Sempozvum bildirileri
a  I J l l ıc la r a ro c ı  hîlîm oAİ _:x ı.;x_
---------- , WııMıw,wm M U4yUm uııuiMitgrı
a. Uluslararası bilimsel etkinliklere ait, kitaplarda yayınlanan tam metin bildiri

1 / ) / /  ıo



— Uluslararası büimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan bildiri özeti 
,, sa bllımsel etk|nlıklere ait kitaplarda yayınlanan hilriirilpr

n  ı ı c a  hilîm&Aİ ___ u  ı - ı .  . ;— —4— :---------- --------------¿Ulusal bilimseletkinliklere ait kitaplarda yayınlanan bildiri n7Pti
e. Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti Madde 1’de sayılan indekslere kavıtlı 

dergilerde yayımlanan bildiriler maeKsıere kayıtlı
8. Konferans/sempozyum/panel/seminer

^Uluslararası bilimsel etkinliklere caOntı bildin sunmak üzere

f ' U h r t m ' ■l(°n!eransisemPozV™ » to nlenrasinde düzenleme kurulu baştoS j; 
S m ,  y a ^ r S/Sem̂ ZyUm dtontenmeslnde 9*"»  * « *  v ^ y a  oturum

d' ÜS u rS a n » W°rKSn°P) Ve ^  °kU'U düzentenTOSI 9'bl etkinliklerde düzenleme'

f ,u S S ; £ ! ^ ns "  kongre “ mesi s « • “ * « *

9- dûzenlenmesi 9iw ^  
h’ “S Ş (wortehop) w  m  okul" düzenlenmesi gibi etkinliklerde düzenleme kumlu

'■ Ul“ a , " P) görev almak vetoya oturum'
h  t ^ — . . a __ a* *o -----------------------------------------------------9. Tez yönetimi2 
!Tez kabul edilmiş olmak şartıyla

a. Yüksek lisans
b. Doktora, tıpta uzmanlık

10. Buluş
a. Uluslararası patentler
b. Ulusal patentler_______

_C' Ve de'9ile,lle yer almış adayın * " * *  anılan formül, şema, şekil,'

d- Aq ? r? /S râ ol,er3tU,l i aza',d,r'il5|. SCI-E (Science Citation lndex-Expanded)7
T  " " " “ k AHCI (Arts and Humani(es citali°" Index)— Q j-p taranan bir dergide yayınlanmış yeni tür__________ _______ ____

3 TÜBİTAK ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yayın teşvik ödülleri hariç olmak üzere

aşağ,daki puan arallğından ^ ' d™e
j .  Uluslararası bilim ve sanat, teşvik ve hi7mpt ndiiiii
b. Ulusal bilim ve sanat, teşvik ve hizmet ödülü
c. Uluslararası proje ödülü
d .Ulusal proje ödülü
e Uluslararası mesleki organizasyonların kurallarına göre düzenlenmiş ya da 

gngylanmış proje yarışmaları (UIA. ISOCARP, ISCID vb.) (dereceler)
T I İ l i  IO İ^ ı> m > A A i m a ^ I _ . | T İ ____ ı . .. * ' / __________

nrnLUIUSİaraî a ,n?f l İ °r9anizasyonların krallarına göre düzenlenmiş ya da onaylanmış 
N e  yarışmaları (UIA. ISOCARP, ISCID vb.) (mansivnn) Y Ş

n  I l i l l ^ l o m r A A i  m m o I . I . !  ______ *. i . Tl 'g. Uluslararası mesleki organizasyonların kurallarına göre düzenlenmiş ya da 
¡onaylanmış proje yarışmaları (UIA, ISOÇARP, ISCID vb.) (satın alma)

u



t-

^ S S T j r  Ve ̂  bif 'emele ° 'UrtUlmUŞ « W —  tarafından bir

E 2 S e x ^ ^
. . . . . . . -------- , , .......:"■?¥C UU/.CII» uif lemeıe oturtulmuş oraanizasyo
odulu; gerçekleşme, tamamlanmış bir çalışmayla kazanmış olmak 
L  _ÜL. Uluslararası sürekli ve periyodik olarak verilen jürili bilim/sanat ödülü

—  sal sürekli ve penyodik olarak verilen iiiriii hiiim/CQno* 
o. Üniversite bilim/sanat riHiiiii ' -------

verilen bir

------------------------— —. w .x .. . v  |^ W « IJ V /U II \  U l

o. Üniversite bilim/sanat ödülü_________
¿^Bıhmsel,/sanatsal araştıımalar için alınan uluslararası burslar (3 av ve üzeri) 

suns araştırmalar için alınan ulusal burslar (3 ay ve üzeri)12. Burs
a. Bilimsel amaçlı uluslararası burslar
b. Bilimsel amaçlı ulusal burslar__________

_g. Yurtdışında alanında çalışma (kesintisiz en az üç ay) 
d. B e l g e l e n d i r i l e n e ö İ t i r r P î ö r ^ -----------

— — ~ . 7 . ° *aı'y'110 im»»»»»!* en az uç ay)
— o. Belgelendirilen eğitim-öğretim ile meslek ici eöitim alma
13. Proje4 L -a-----------
Utuslararasıprojeterin hangi kurum tarafından verildiği belgelenmeli ve ilgili 

fakulte/yuksekokul yönetim kurulunca kurumun bilimselliği onaylanmalıdır
L a- Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje y i ir i iM ^ ı ------------1

. Uluslararası kuruluşlarca HpctoUonan »«¡»1/. __
— »mut ama uesıeKienen proıe yurutucülüaü 
— g jj |uslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

m  ^  U|USal kLJrUİU?laria desteklenen proie vürütücülfiflii 
— ^TyglTAK^DPTWulusal kuruluşlarcaje t̂eklenenprojede görev alma~ 

e. Yerel kuruluşlarca desteklenen nrnip vimitiwiiiinii
-----—-------nuıuıu^ıaıoa UCSteMenen
e. Yerel kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
f. Yerel kuruluşlarca desteklenen proiede aörev alma

14. Eğitim-öğretim
a. On lisans, lisans dersleri
b. Yüksek lisans, doktora dersleri

15. Jüri üyelikleri__________
a. Uluslararası jüri üyelikleri
b. Ulusal jüri üyelikleri_______

16. Sanat ve Tasarım Faaliyetleri________
.. a  ?z3ün.sanat eserleri- tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla düzenlenen uluslararası 
S t p t  ibıenal dahildir) Sergi (Resim, Grafik, Heykel, Fotoğraf vb), Gösteri (Müzik- 
solo ^  koro, sahne -drama, tiyatro ve halk oyunları)

b. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla uluslararası karma ve 

koro, sahne -drama, tiyatro ve halk oyunları)
J ' m  9Ün. Sa?at eserleri- tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla ulusal karma ve ortak 

[e t k m h l^ ^  (Res,m, Grafik^ykel. Fotckf vb). Gösteri

12



I koro; sahne -drama, tiyatro ve halk oyunları)_________
Pnt ?y^n- 9lbj ul.uslararası sunuşların hazırlanması Sergi (Resim, Grafik, Heykel 
Fptograf vb), Gosten (Muzık-solo ve koro; sahne -drama, tiyatro ve halk oyunlar.)

. Oyun, gösteri gibi uluslararası çalışmalarda yorum, tasarım, araştırma, yazım vb 
alanlarda üretken görev almak. Sergi (Resim, Grafik, Heykel, Fotoğraf vb), Gösteri (Müzik- 
solo ve koro»sahne -drama, tiyatro ve halk oyunları) ______________

g. Ulusal sunuşların hazırlanması. Sergi (Resim, Grafik, Heykel, Fotoğraf vb), Gösteri 
Muzık-solo ve koro; sahne -drama, tiyatro ve halk oyunları)___________
> “ lü| al wD?malaoa y°mm’ tasar,m- araSt,rma. yazım, vb. alanlarda üretken görev 

almak. Sergi (Resim, Grafik, Heykel, Fotoğraf vb), Gösteri (Müzik-solo ve koro • sahne - 
drama, tiyatro ve halk oyunları)

ı. Uluslararası çalışmalarda yorum, tasarım, araştırma, yazım, vb. alanlarda üretken 
görev almak. Sergi (Resim, Grafik, Heykel, Fotoğraf vb), Gösteri (Müzik-solo ve koro ■

| sahne -drama, tiyatro ve halk oyunları) __________
j. Ulusal sahne, televizyon, radyo, sinema gibi dallarda görev almak
k. Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziöi ses

ve enstrüman için çeşitli türlerde uluslararası solo/eşlikli özgün eser (Müzik-Kompozisvon
I. Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziöi ses

ve enstruman için çeşitli türlerde ulusal solo/eslikli özgün eser (Müzik-Kompozisynnl
m. Sinema müziği için uluslararası özgün eser (Müzik-Kompozisyon)
n. Sinema müziği için ulusal özgün eser (Müzik-Kompozisvon)
o. Sahne müziği için uluslararası özgün eser (Müzik-Kompozisvon)
->. Sahne müziği için ulusal özgün eser (Müzik-Kompozisyon) ________
r. Müzik videosu (videoklip) için uluslararası özgün eser (Müzik-Kompozisyon/Gösten 

sanatları)
s. Müzik videosu (videoklip) için ulusal özgün eser (Müzik-Kompozisyon/Gösteri 

sanatları)
t. Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ya da orkestra eşlikli 

uluslararası etkinlik (Müzik-Yonımculuk) _____________
u. Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ya da orkestra eşlikli 

ulusal etkinlik (Müzık-Yorumculuk)_________________
v. Müzik kaydı (bir saatlik) ( M ü z ik - Y o r u m c u lu k ) ------------
£ İlgili kurullardan izin alarak, internet üzerinden yayınlanan elektronik sergiler 

TOPLAM ~  —


