DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ
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. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
TEMEL İLKELER
Madde 3. 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 4. 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 5. Profesörlük 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 Rektörlükçe görevlendirilen komisyon/komisyonlar tarafından ön değerlendirmeye
tâbi tutulur. Bu ön değerlendirme sonrası Profesörlük ve Doktor Öğretim Üyeliği için belirlenen ölçütleri
taşımayan ve belirlenen asgari puanların altında kalan başvurular jüri üyelerine gönderilmezler. Doçentlik
kadrolarına başvuran adayların Üniversitelerarası kurul tarafından uygulanan Doçentlik sınavını başararak
Doçentlik unvanı almış olması yeterlidir. Tüm başvurular ilgili ön değerlendirme komisyonu tarafından ilanda
belirtilen belgeler yönünden incelenir ve eksik belgesi olduğu saptanan başvurular jüri üyelerine gönderilmezler.
SÜRELER
Madde 6. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ndeki şartların yanı sıra Profesörlük
kadrosuna atanabilmek için Yükseköğretim kurumlarında ilgili bilim alanında en az 3 (üç) yıl doçent olarak
çalışmış olmak gerekir. Sürelerin hesaplanmasında adayın atanma için başvuru tarihi esas alınır. Başvuru tarihi
itibariyle söz konusu süreleri doldurmadığı tespit edilen adayların başvuruları işleme alınmaz. Sehven işleme
alınan başvurular yok hükmündedir.
DERGİLER ve KİTAPLAR
Madde 7. Adayların sunacakları tüm çalışmaların tam metin olarak yayınlanmış olması şarttır, sözlü sunumlar,
ayrıca yayınlanmış olsalar bile özet veya genişletilmiş özetler, tamamlanmamış proje ve diğer bilimsel faaliyetler
kabul edilmeyecek olup hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergi
ve Kitaplar, Doçentlik başvurusunda Üniversitelerarası Kurul tarafından tanımlanmış olan dergi ve kitaplardır.
Buna göre 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 yayımlanan ve son
beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite kütüphanelerinde erişilebilir olan dergidir.
Uluslararası Kitap: İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap; Ulusal Kitap:
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitaptır. Elektronik dergi ve kitaplar da aynı özellikleri
taşımalıdır.
Adaylar başvuru dosyalarına koyacakları belgelerle, dergilerin bu özelliklerini kanıtlamak zorundadırlar. Dergiler
için, Uluslararası veri tabanları ile TÜBİTAK-ULAKBİM 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 yayınlanmamış ise yayına kabul edildikleri tarih geçerlidir.

YAYINLARDA PUANLAMA
Madde 8. Ek 1’de yer alan maddelerden 39 ve 40 numaralılar hariç olmak üzere;
Yayın tek yazarlı ise ...................................................................................................... % 100
Yayın iki kişi tarafından yayımlanmış ise 2. isme ......................................................... % 70
Yayın üç kişi tarafından yayımlanmış ise 2 ve 3. ismin her birine .................................. % 60
Yayın dört kişi tarafından yayımlanmış ise 2, 3 ve 4. ismin her birine ............................ % 50
Yayın beş kişi tarafından yayımlanmış ise 2,3,4 ve 5. ismin her birine .......................... % 40
Yayın altı ve daha fazla kişi tarafından yayımlanmış ise 1. isim haricindekilerin her birine % 30
Birden fazla yazarlı yayınlarda 1.isim olan yazar her zaman %80 puan alır.
İkiden fazla sayıda çok merkezli çalışmalarda yazar sırası her merkez için ayrı değerlendirilir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURMA VE ATANMA İLKELERİ
Madde 9. 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 olması gerekir. Bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise geçerliliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen başka bir yabancı dilden en az 60 (altmış) veya eşdeğer
bir puan almış olması gerekir. Tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütülen bölümlerde ise
adayların yabancı dilden en az 80 (seksen) veya eşdeğer puan almış olması gerekir.
Madde 10. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda yönergede gösterilen esaslara göre
hesaplanan en az toplam puanların sağlanmış olması gerekir. Faaliyetlerin en az ikisi EK-1’deki 1-11
arası faaliyetlerden (en az biri araştırma makalesi) veya sanatsal faaliyet olmalıdır.
Süre Sonunda Yeniden Atanma
Madde 11. Her atama süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona eren doktor
öğretim üyeleri bir önceki atanma dönemlerinden sonra en az biri araştırma makalesi veya sanatsal
faaliyet olmak ve EK-1'deki 1-11 arası faaliyetlerden en az iki faaliyet içermek koşuluyla toplamda en
az 30 puanlık bilimsel çalışma yapmış olmalıdırlar. Görev süresi sona eren doktor öğretim üyeleri ilgili
yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından yeniden en az 1 (bir) en çok 4 (dört) yıl süre
ile atanabilir. Doktor öğretim üyelerine ne kadar süre ile atandığı kendilerine tebliğ edilir. 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. Doçentlik sınavı yayın aşamasından başarılı olanlar bu madde hükmü kapsamı
dışındadır.
DOÇENTLİK KADROLARINA BAŞVURMA VE ATANMA İLKELERİ

Madde 12. Doçentlik kadrolarına başvuru için adayın, başvurduğu alan ile ilgili olarak,
Üniversitelerarası Kuruldan doçentlik unvanı almış olması gerekir.

PROFESÖRLÜK KADROLARINA BAŞVURMA VE ATANMA İLKELERİ
Madde 13. Doçentlik unvanını aldıktan sonraki dönem içinde Üniversitelerarası Kurul tarafından
belirlenen ve adayın doçentlik unvanını almaya hak kazandığı döneme ait doçentlik asgari başvuru
koşullarını madde 15’e göre yeniden karşılamış olması ve toplam faaliyetlerden en az 300 puana
ulaşmış olması gerekir.
Lisansüstü Tez Yönetimine Katılım:
Madde 14. Profesörlük kadrolarına başvuran adaylar lisansüstü / tıpta uzmanlık tez yönetiminden en
az 22 puan almalıdırlar. Ancak lisansüstü tez yönetmemiş adayların, bu koşul yerine, belirtilen toplam
puanlardan %10 fazla puan almaları gerekir.
Başlıca Araştırma Eseri:
Madde 15. Profesörlük kadrolarına başvuran adaylar sundukları eserlerden birini “Başlıca Araştırma
Eseri” olarak gösterirler. Adayların “Başlıca Araştırma Eseri” olarak gösterdikleri çalışma, doçent
unvanı aldıktan sonra yaptıkları özgün araştırmalardan kaynaklanmış bir yayın olmalıdır.
a.) Başlıca Eser: Adayın ilk yazar ya da sorumlu yazar olduğu eserler ile yönetmiş olduğu bir
Lisansüstü tezden veya yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir çalışmadan üretilmiş, adayın mesleki
birikiminin ürünü olan özgün yayınları veya eserleri.
b.) Başlıca (Sorumlu) Yazar: Sorumlu bir yayında iletişimin kurulması için ismi üzerinde niteleme
yapılan yazarı ve iletişim yazarı belli olmayan çalışmalarda birinci ismi; yayınlanmamış ancak kurallara

göre tamamlanarak kabul edilmiş bir projenin yürütücüsünü; çok uluslu projelerde ülke bazındaki
yürütücüleri.
Atıflar:
Madde 16. Yazarların kendi eserlerine yaptıkları atıflar ile tez danışmanı olduğu tezlerde yapılan atıflar
değerlendirilmeye alınmaz. Atıfların puan değerlendirilmesinde toplamda en fazla 40 puana kadar olan kısmı
dikkate alınır.
PUAN TABLOSU
Madde 17. Profesörlük ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda alınması gereken en az toplam
puanları gösteren tablo aşağıdadır. YÖK Genel Kurulu’ nun 15.02.2017 tarihli kararı ile ‘’Tabloda puanlar
2014 ve 2015 ve sonrası için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Sürelerin hesaplanmasında kadro ilan tarihi esas
alınacaktır.’’ cümlesi iptal edilmiştir.

Fen, Mühendislik, Sağlık, Sosyal, Eğitim Bilimleri ve Güzel Sanatlar
Profesörlük
Doktor Öğretim Üyesi

40

Doçentlik Öncesi (+)
Doçentlik Süresince

300

Geçici Madde 1- Bu Yönergenin 10.maddesi 01.03.2017 tarihinde yürürlüğe girer. (Değişik: YÖK Genel Kurulu’
nun 15.02.2017 tarihli kararı )
Geçici Madde 2- Bu Yönerge 01.03.2017 tarihinde yürürlüğe girer. (Değişik: YÖK Genel Kurulu’ nun 15.02.2017
tarihli kararı )
Yürürlük
Madde 18. Bu Yönerge Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19. Bu Yönerge hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK-1
AKADEMİK ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK PUANLAMA SİSTEMİ
1

EK- 1
a) SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index),
SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded) ve SCI (Science Citation Index) 25 puan
tarafından taranan dergilerde yayımlanmış derleme ve araştırma makaleleri

b) SSCI, AHCI, SCI-Expanded, ve SCI içinde tanımlanan dergilerde yayımlanan vaka 15 puan
takdimi, teknik not, editöre mektup, yorum vb. çalışmalar (Bildiri özetleri hariç)

2

a) SSCI, AHCI, SCI-Expanded ve SCI kapsamı dışında olup, TÜBİTAK yayın teşvik 20 puan
programı içinde tanımlanan dergilerde yayımlanmış derleme ve araştırma makaleleri
b) SSCI, AHCI, SCI-Expanded, SCI ve TÜBİTAK yayın teşvik programı kapsamı
dışındaki hakemli yabancı dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri (Yurt içinde 15 puan
yayınlanan dergi olmamalıdır)
c) a ve b maddelerinde belirtilen dergilerde yayımlanan vaka takdimi, teknik not, editöre 10 puan
mektup, yorum vb. çalışmalar (Bildiri özetleri hariç)

3

Yurtiçi “hakemli dergi”lerde yayımlanmış
a) Araştırma makalesi
b) Vaka takdimi, derleme, teknik not, editöre mektup, yorum vb. çalışmalar (Bildiri
özetleri hariç)

12 puan
7 puan

4

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

12 puan

5

Yurt içindeki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

10 puan

6

Yayımlanmış kitaplar
a) Çeviri

20 puan

b) Osmanlıcadan çeviri kitabı

25 puan

c) Derleme ve ders kitabı

25 puan

d) Özgün araştırma kitabı

40 puan

Yurt dışında yabancı dilde yayımlanmış kitaplar
7

8

a) Çeviri
b) Derleme ve ders kitabı

30 puan
35 puan

c) Özgün araştırma kitabı

50 puan

Yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarlığı
a) Çeviri

12 puan

b) Derleme ve ders kitabı

12 puan

c) Özgün araştırma kitabı

25 puan

Aynı kitapta 1 bölümden fazlası dikkate alınmaz.

9

Yurt dışında yabancı dilde yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarlığı:
a) Çeviri

20 puan

b) Derleme ve ders kitabı

20 puan

c) Özgün araştırma kitabı

30 puan

Aynı kitapta 1 bölümden fazlası dikkate alınmaz.
10

11

12

13

14

DPT, TUBİTAK, SANTEZ projelerinde;
a) Koordinatör, yürütücü

25 puan

b) Yürütücü yardımcısı, raportör, araştırmacı ve bursiyer olarak görev almak.

10 puan

Yurtdışı Projeler:
a) Koordinatör, yürütücü,

25 puan

b) Yürütücü yardımcısı, raportör ve araştırmacı olarak görev almak.

15 puan

BAP ve Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmiş araştırma ve geliştirme
projelerinde;
a) Koordinatör, yürütücü

8 puan

b) Yürütücü yardımcısı, raportör ve araştırmacı olarak görev almak.

4 puan

a) Yurt İçi Projelerde Panelist olmak (Her bir kuruluş için bir kez)

20 puan

b) Yurt Dışı Projelerde hakemlik (Her bir kuruluş için bir kez)

20 puan

c) Yurt İçi Projelerde hakemlik (Her bir kuruluş için bir kez)

8 puan

Patentler
a) Uluslararası patent

100

b) Ulusal patent
c) Faydalı model/ürün tescili
15

50
20

Bir aydan uzun süreli araştırma için alınan yurt dışı kaynaklı burslar (Kongre bursları
hariç)
a) 1-3 ay arası araştırma
b) 3 aydan uzun süreli araştırma

10 puan
15 puan

16

Yurt dışındaki uluslararası bilimsel toplantılarda panel yöneticiliği ve oturum başkanlığı 15 puan

17

Yurt dışındaki uluslararası bilimsel toplantılarda panelist veya davetli konuşmacı olmak
15 puan
ve/veya yurt dışında ders, seminer, konferans vermek

18

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda panelist veya davetli konuşmacı
olmak

8 puan

19

Yurt içi Uluslararası ve Ulusal bilimsel toplantılarda panel yöneticiliği, oturum
başkanlığı yapmak

5 puan

20

Ulusal bilimsel toplantılarda panelist veya davetli konuşmacı olmak

7 puan

21

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

5 puan

22
23

SSCI, AHCI, SCI ve SCI-Expanded ve TÜBİTAK yayın teşvik programı kapsamındaki
dergilerde hakemlik yapmak (her bir hakemlik için)
Diğer yurt dışı dergiler ile Yurt içinde çıkan dergilerde hakemlik yapmak (her bir

5 puan
2 puan

hakemlik için)
24

Yurt içinde çıkan hakemli dergilerde en az iki yıl editörlük yapmak (her dergi için)

15 puan

25

Uluslararası hakemli dergilerde yöneticilik/editörlük

20 puan

26

Yabancı dilde yazılmış bilimsel veya ders kitaplarında yöneticilik/editörlük
a) Yurt dışında yayımlanmış kitaplar

30 puan

b) Yurt içinde yayımlanmış kitaplar

20 puan

a) Türkçe yazılmış bilimsel veya ders kitaplarında yöneticilik/editörlük

15 puan

b) Çeviri, bilimsel veya ders kitaplarında yöneticilik/editörlük

10 puan

28

Bir kurum veya kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar

3puan/rapor

29

Yüksek lisans tezi yönetmek (Tez tamamlanmış olmalıdır)

8 puan

30

Doktora veya tıpta uzmanlık tezi yönetmek (Tez tamamlanmış olmalıdır)
Son beş yılda Eğitim ve araştırmaya yönelik üyelikler (Her bir üyelik ve her yıl için)

15 puan

27

31

a) Eğitim ve Araştırma komisyon üyelikleri (Program, ölçme-değerlendirme, 1 puan
Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim, uzaktan eğitim; eğitim-öğretim
koordinatörlüğü; vs.)
b) Farabi, Erasmus, Mevlana, Bologna koordinatörlüğü

1 puan

c) Etik Kurul üyeliği

1 puan

32

a) Belgelendirilen Meslek içi Eğitim alma (Son unvan döneminde ve kongre katılımları 1puan/gün
hariç, En fazla 10 puan)
b) Belgelendirilen eğitim-öğretim ile ilgili eğitim alma (Son unvan döneminde ve kongre 2puan/gün
katılımları hariç, En fazla 10 puan)

33

MYO Müdürlüğü, Yüksek Okul Müdürlüğü, Enstitü Müdürlüğü ve Yardımcıları, Dekan
Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı veya Anabilim Dalı Başkanlığı yapmak
(En az 1 yıl süreyle yapmış olmak ve toplamda en fazla 25 puan)

25 puan

34

Son beş yılda önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme (Her yıl için

2puan/yarıyıl

toplamda en fazla 4 puan)
35

36
37

a)Öğrenci topluluk danışmanlığı (En fazla 10 puan)
b)Lisansüstü
Jürilerde yer almak (En fazla 5 puan)
a)

10puan
5 puan

b)
Yurt Dışı Deneyimi (Kesintisiz en az 3 ay)

15 puan

Yurt dışı ödüller (bilimsel yarışma ve faaliyetlerle ilgili olmalı, kongre katılım destekleri 15 puan
hariç)

38

Yurt içi ödüller.
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).
b) Ulusal Kongre ve sempozyumlarda verilen ödüller (bilimsel yarışma ve faaliyetlerle
ilgili olmalı, kongre katılım destekleri hariç)

39

a) SSCI, AHCI, SCI-Expanded, SCI ve TÜBİTAK yayın teşvik programı içinde
tanımlanan dergilerde adayın ismine ve çalışmalarına ait her atıf için
b) 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

40

a) Yurt içinde basılmış bilimsel ve ders kitabı niteliğindeki kitaplarda adayın
çalışmalarına yapılan her atıf için
b) Yurt dışında basılmış bilimsel ve ders kitabı niteliğindeki kitaplarda adayın
çalışmalarına yapılan her atıf için

10 puan

7 puan

1 puan

0.5 puan

2 puan

5 puan

41

h- indeksi (Web Of Science)

42

Uluslararası bilimsel ve ders kitabı niteliğindeki kitaplarda adayın adı ile anılan formül,
şema, şekil, grafik, tablo ve buluşlara yer verilmesi

20 puan

43

Yurt içinde basılmış bilimsel ve ders kitabı niteliğindeki kitaplarda adayın adı ile anılan
formül, şema, şekil, grafik, tablo ve buluşlara yer verilmesi

15 puan

44

Ansiklopedilerde madde yazarlığı (her madde için)

3 puan

45

Kongre, sempozyum düzenlemek:
1. Uluslararası
2. Başkan
Sekreter
Düzenleme Kurulu Üyesi

hX3 puan

25 puan
15 puan
5 puan

2. Ulusal

46

Başkan

15 puan

Sekreter

8 puan

Düzenleme Kurulu Üyesi

3 puan

Yurt içi sergiler, dinletiler, gösteriler, sunular:
Bireysel (kişisel) sergiler
Ulusal bienaller, trianeler

20 puan

Grup sergileri

10 puan
10 puan

Devlet resim ve heykel sergisi

10 puan

Üniversitelerin düzenlediği sergiler

10 puan

Karma sergiler

5 puan

Kamu kuruluşlarınca düzenlenen sergiler

5 puan

Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler

5 puan

Yurt dışındaki sergiler dinletiler, gösteriler, sunular:
47
Bireysel sergiler

20 puan

Grup sergileri

10 puan

Karma sergiler

5 puan

Uluslararası sergiler, dinletiler, gösteriler ve sunular:
48

Uluslararası bienaller, trianeler

25 puan

Uluslararası grup sergileri

15 puan

Uluslararası karma sergiler

5 puan

Sanat sempozyumları:
49

Sempozyuma katılım

15 puan

Sempozyum düzenleme

10 puan

Koleksiyon hazırlığı ve sunumu:
50

Kumaş tasarımı (koleksiyonu)

20 Puan

Giysi tasarımı (koleksiyonu)

20 puan

Aksesuar tasarımı (koleksiyonu)

20 puan

Müzik Teknolojisi-Uygulama:
51

Tonmaysterlik projesi gerçekleştirme

20 puan

Ses sistemi projesini gerçekleştirme

15 puan

Tonmaysterlik projesi katılım

5 puan

Müzik ve sahne Kompozisyonları:
52

Sahne yapıtları

25 puan

Müzik yapıtları (senfoni, konçerto vb.)

20 puan

Dinleti, Oda Müziği, koro ve solo yapıt

15 puan

Müzik ve sahne düzenlemeleri

10 puan

Elektronik müzik yapıtları (CD, DVD vb. yapıtlar)

15 puan

Uzun Metrajlı Film:
53

54

Yönetmen

20 puan

Görüntü yönetmeni / kurgu

20 puan

Senaryo yazarı

20 puan

Kısa Film ve Belgeseller:
Yönetmen

10 puan

Görüntü yönetmeni

10 puan

TV Filmleri / Diziler:
55

Yönetmen

15 puan

Görüntü yönetmeni

10 puan

Senaryo yazarı

10 puan

TV Programları:
56

Yönetmen

10 puan

Kameraman

5 puan

Metin yazarı

5 puan

Reklam / Tanıtım Filmleri:
57

Yönetmen

5 puan

Kameraman

3 puan

Metin yazarı

3 puan

58 Festival Çalışmaları:
Uluslararası festival düzenleme

20 puan

Uluslararası festival ile katılım

15 puan

Ulusal festival ile katılım

5 puan

Ulusal festival düzenleme

10 puan

59 Geleneksel Türk El Sanatları ile ilgili Başbakanlık Arşivi, Topkapı Sarayı, Vakıflar Genel
Müdürlüğü gibi kamu kuruluşlarında muhafaza edilen belgelerin çözümlenmesi ve
yayımlanması.
15 puan
60

Gösteriler:
Uluslararası gösteriler

61 Sanatsal Ödüller:
Uluslararası ödüller
Üniversite ödülleri
Ulusal resmi ödüller
Ulusal özel ödüller
62

10 puan

20 puan
15 puan
10 puan
5 puan

Tiyatro ve Sahne:
Tam uzunlukta bir oyun sahneleme

10 puan

Kısa oyun sahnelemek

5 puan

Oyun Yazarlığı:
63
Sahne oyunu yazmak

20 puan

Kısa sahne oyunu yazmak

10 puan

64 Sahne Tasarımı:
Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda dekor tasarımı

20 puan

Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda dekor tasarım grubunda görev

10 puan

65 Kostüm Tasarımı:
Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda kostüm tasarımı
Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda kostüm tasarım grubunda görev
66

67

68

20 puan
10 puan

Yurt içi Sanatsal Etkinlikler:
Bireysel dinletiler ve gösteriler

20 puan

Karma dinletiler ve gösteriler

15 puan

Eşlikçi olarak katılımlar

15 puan

Orkestra, opera, bale vb. solist olarak yer almak

20 puan

Oda müziği dinletileri

15 puan

Orkestra (tutti), opera (koro), balede (cor de balet vb.) yer almak

5 puan

Radyo, TV. etkinlikleri

10 puan

Audio yayınları (Kaset, CD)

20 puan

Yurt dışı Sanatsal Etkinlikler: 58 numaralı maddede yer alan etkinlikler yurt dışında
5 puan
yapıldığı takdirde verilecek ek puan
Yurt içinde Yönettiği Sanatsal Faaliyetler:
Bireysel dinleti, gösteri hazırlığı ve sunumu

15 puan

Karma dinleti, gösteri hazırlığı ve sunumu

10 puan

Eşlikçi olarak dinleti, gösteri hazırlığı ve sunumu

5 puan

Orkestra, opera, balede etkinliklerini hazırlama

3 puan

Oda müziği etkinliklerini hazırlama

10 puan

Radyo ve TV yayınlarını ve etkinliklerini hazırlama

5 puan

Audio yayınlarını hazırlama

15 puan

69 Yurt dışında Yönettiği Sanatsal Faaliyetler: 61 numaralı maddede yer alan etkinlikler yurt 5 puan
dışında yapıldığı takdirde verilecek ek puan.

EK-2

BAŞVURU DOSYALARI İÇERİSİNDE YER ALACAK BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
ÖZGEÇMİŞ (Aşağıdaki alt başlıklar halinde düzenlenecektir.)
Adı Soyadı
Doğum Yeri ve Tarihi
Aldığı Eğitimleri (Tarihleriyle birlikte)
Çalıştığı Kurumlar (Görev unvanları ve Tarihleriyle birlikte)
İdari Görevler (Tarihleriyle birlikte)
BELGELER: Doktora/Uzmanlık/Doçentlik/Yabancı Dil Belgeleri ile ilanda istenen diğer belgeler

ANABİLİM DALLARI İÇİN

ANASAT DALLARI İÇİN

1. YAYINLAR (Aşağıdaki alt başlıklar halinde
düzenlenecektir. Tarih sırasına göre en son
yayımlanandan başlanarak sıralanacaktır. Aynı
yayın bildiri ve makale olarak verilmiş ise
belirtilmelidir)
1.1 Yüksek Lisans/Doktora/Uzmanlık tezinin özeti
1.2 Uluslararası Makaleler
1.3 Ulusal Makaleler
2. BİLDİRİLER
2.1 Uluslararası Bildiriler
2.2 Ulusal Bildiriler
3. DİĞER YAYINLAR (Kitaplar vs.)

1. YAYINLAR (Aşağıdaki alt başlıklar halinde
düzenlenecektir. Tarih sırasına göre en son
yayımlanandan başlanarak sıralanacaktır. Aynı
yayın bildiri ve makale olarak verilmiş ise
belirtilmelidir)
1.1 Yüksek Lisans/Doktora/Uzmanlık tezinin özeti
1.2 Uluslararası Makaleler
1.3 Ulusal Makaleler
2. BİLDİRİLER
2.1 Uluslararası Bildiriler
2.2 Ulusal Bildiriler
3. DİĞER FAALİYETLER
3.1 YAYINLAR (Kitaplar vs.)
3.2 SANATSAL ETKİNLİKLER
3.2.1 Uluslararası
3.2.2 Ulusal
3.3. MÜZİK KOMPOZİSYONLARI

4.

PROJELER (koordinatör, yürütücü ve araştırmacı olarak görev almak)

5.

BİLİMSEL TOPLANTI GÖREVLERİ, KONFERANSLAR, PANELLER (Konu, Tarih, Yer, Kurum)

6.

ATIFLAR

7.

ÖDÜLLER (EK-1’de puan değeri olmalıdır).

8.

DİĞER FAALİYETLER (EK-1’de puan değeri olmalıdır).

9.

YÖNETİLEN TEZLER (Doçent ve profesör kadrosuna başvuran adaylar için)

10. DERSLER: Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Doçent ve profesör) kadrosuna
başvuran adaylar için (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir)
Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati
Teorik
Uygulama

Güz
Bahar

Tarih:

Adayın Adı Soyadı:

imza:

Öğrenci
Sayısı

EK-3

Yayın no

Yayın yılı

PUANLAMA ŞABLONU
Ek 1’e göre yayının
grup no’su
Yazar sayısı

Yayının puanı

Adayın aldığı
puan

Profesörlük
Doçentlik Süresince
Alınması gerekli asgari
puan
Adayın puanı
Doktor Öğretim Üyesi
Alınması gerekli asgari
puan

Doçentlik Öncesi + Doçentlik Süresince
Alınması gerekli asgari
puan
Adayın puanı

Adayın puanı

Adayın Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:

EK-4
BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Dergilerin ve çalışmaların EK-1’de anılan özellikleri taşıdıkları, tarama motorundan çıktı
alınarak veya gerekli diğer belgelerle belgelenmelidir. EK-1’de anılan özelliği taşıdığı
belgelendirilmeyen faaliyetler puanlamaya dahil edilmeyecektir. Yayın, kitap ve bildiriler
kitapta veya dergide basıldığı şekilde dosyaya konmalıdır. Basılmamış yayınlar editörden
kabul yazısı ile belgelendirilmelidir.

2. Profesör Kadroları için aday ayrıca düz bir kâğıda aşağıdaki bilgileri beyan ederek
imzalayacaktır:
a) Yüksek lisans, doktora/uzmanlık tezinden üretilmiş çalışmalarını
b) Hangi çalışmasının “Profesörlük Başlıca Araştırma Eseri” olduğunu
c) Hangi çalışmaların Doçentlik süresince yapıldığını
d) “Doçentlik asgari şartlarını” hangi çalışmalar ile “Doçentlik süresince” yeniden sağladığını
e) Zorunlu atıf sayılarını hangi atıflarla karşıladığını
3. Her dosyaya çalışmaların EK-2’de belirtilen formatta isimlerinin yazılı olduğu birer adet liste
şeklinde “İçindekiler Dizini” ile EK-3’de örneği verilen “Puanlama Tablosu” aday tarafından
eklenecek ve imzalanacaktır.

4. Her bir yayının üzerine yapıştırılan bir etiket ile o yayının “İçindekiler Dizini”ndeki Yayın
numarası belirtilmelidir.
5. Jüri tarafından dikkate alınmak üzere aday her bir dosyaya “Dicle Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin birer örneğini bırakmalıdır.
6. Dosyalardan biri kâğıt, diğerleri elektronik olarak EK-2’de belirtilen formatta
hazırlanacaktır.

