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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

AMAÇ  

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kafkas Üniversitesine bağlı birimlerde akademik kadrolara 

başvuracak olan öğretim üyelerinin akademik ve bilimsel çalışma kalitesinin artırılmasını 

sağlamak, dünyada kabul gören ortak standartlara ulaştırmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı 

sıra ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın ve proje üretimini teşvik etmek ve bu çerçevede 

yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere ek olarak, objektif yükseltilme ve asgari atanma ölçütlerini 

belirlemektir. 

DAYANAK ve KAPSAM  

Madde 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı 

yönetmeliklerde belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma şartları esas alınarak 

hazırlanmıştır. Yönerge hükümleri, Kafkas Üniversitesine bağlı tüm akademik birimlere 

başvuran öğretim üyelerini kapsar. 

TANIMLAR 

Madde 3 – (1)  

a) Alan İndeksi: Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)’un doçentlik temel alanlarına göre belirttiği 

indeksler 

b) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörü 

c) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosu 

ç) Temel Alan: ÜAK’ın farklı disiplinlere göre belirlediği bilim alanları 

d) ULAKBİM-TR Dizin: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi tarafından taranan dergiler 

e) Ulusal Hakemli Dergi: Doçentlik müracaatı için ÜAK tarafından tanımlanan dergiler 

f) Uluslararası Hakemli Dergi: SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social 

Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergiler 

g) Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları 

Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı 

yazarlara ait kitap yayımlamış yayınevi. 

ğ) Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, 

yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda 

farklı yazarlara ait kitap yayınlamış olan yayınevi. 

h) Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farlı kurumlardan bilim insanlarının bilim 

kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı. 

ı) Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda 

bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı. 

i) Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine 

dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu. 
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j) Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT – Patent Cooperation 

Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent 

başvurusu. 

k) Üniversite: Kafkas Üniversitesi 

l) Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün, matbu veya 

elektronik ortamda yayımlanmış makale. 

 

KADRO İLANI ve BAŞVURU  

Madde 4 – (1) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına 

başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunda ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinde öngörülen ölçütlerin yanı sıra, bu yönergede belirlenen "İlke ve Ölçütler” de 

öngörülen hususlarla ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeleri başvuru dosyasına eklerler. Adaylar 

birisi basılı ana başvuru dosyası olmak üzere diğerlerini, kadro ilanında öngörülen sayıda CD, 

DVD ve USB gibi elektronik ortamlarda ilgili birimlere sunarlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

Madde 5 – (1) Bu Yönergede belirlenen ölçütler, ilgili kadroya başvurabilmenin asgari 

şartlarını oluşturur.  

(2) Bu Yönergede belirtilen bütün kadrolara atanmak için 657 Sayılı Kanunun 48inci 

maddesindeki genel şartlara sahip olmak gerekir.  

(3) Atanma müracaatları, ilanda belirtilen birimlere yapılır. Müracaatların belirlenen kriterlere 

uygunluğunun değerlendirilmesi, Öğretim Üyeliğine Başvuru İnceleme ve Değerlendirme 

Komisyonlarınca yapılır. 

(4) Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, Üniversite Senatosu kararı esastır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BAŞVURU KOŞULLARI 

Madde 6 – (1) Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanmalarda adayların; 2547 sayılı Kanun ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen asgari 

koşullarla birlikte, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanma için bu yönergenin 7/2 ve 7/2-a 

maddesi, Doçentlik kadrosuna atanabilmek için 7/3 maddesi ile Profesörlüğe yükseltilme ve 

atanma için ise 7/4 maddesindeki şartların sağlanması gerekir.  

Madde 7 – (1) Öğretim üyelikleri için yapılan başvurular, adayların belgeledikleri bilimsel 

çalışmalar ve diğer akademik faaliyetler, nicelikleri yönünden EK I ve EK II de belirtilen 

puanlama sistemine göre ön değerlendirmeye tabi tutulur. EK I de yer alan puanlar ilgili 

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı diğer akademik 

birimler için geçerlidir. Güzel Sanatlar ve Devlet Konservatuarı gibi alanlarda ise EK I de 

sosyal bilimler alanı için belirlenen puanlama ile EK II de yer alan puanlama uygulanır.  

(2) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanabilmek için, EK I de belirtilen A-E ile ifade edilen 

başlıklar arasındaki (A ve E dâhil) faaliyetlerden; 

- Fen ve Sağlık Bilimlerinde A2(a) maddesinden en az bir adet, 
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- Sosyal Bilimlerinde A2(a), A5(a) veya B2(a) maddelerinden en az bir adet olmak şartıyla,  

en az 50 (elli) puan, genel toplamda ise en az 60 (altmış) puan almalıdır.  

Güzel Sanatlar ve Devlet Konservatuvarı gibi alanlarda EK I de sosyal bilimler alanı için 

belirlenen puanlama tablosunda A-E ile ifade edilen başlıklar arasındaki faaliyetlerden ve EK 

II ile belirlenen etkinliklerden en az 40 (kırk) puan olmak üzere toplamda 50 (elli) puana 

ulaşmış olmaları gerekir. 

a) Üniversitemizde daha önce Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapanlardan atama süresi dolup 

yeniden Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna atanacakların, son atama tarihinden yeniden atamanın 

yapılacağı tarihe kadar EK I de belirtilen A-E ile ifade edilen başlıklar arasındaki faaliyetlerden 

en az 40 (kırk) puan olmak üzere toplamda asgari 60 (altmış) puana ulaşmış olma şartı aranır.  

(3) Doçent kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların; 2547 sayılı Yüksek 

Öğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla doçent unvanını almış; 

EK I de belirtilen A-E ile ifade edilen başlıklar arasındaki faaliyetlerden en az 150 (yüz elli) 

puan olmak üzere toplamda 300 (üç yüz ) puana ulaşmış olma koşulu aranır. Güzel Sanatlar ve 

Devlet Konservatuvarı gibi alanlar için EK I de sosyal bilimler alanı için belirlenen puanlama 

tablosunda A-E ile ifade edilen başlıklar arasındaki faaliyetlerden ve EK II ile belirlenen 

faaliyetlerden en az 100 (yüz) puan olmak üzere toplamda 150 (yüz elli) puana ulaşmış olmaları 

gerekir. 

(4) Profesörlüğe yükseltilme ve atamada adayların doçentlik sonrası EK I de belirtilen A-E 

ile ifade edilen başlıklar arasındaki faaliyetlerden; 

- Fen ve Sağlık Bilimlerinde A2(a) maddesinden bir adet, 

- Sosyal Bilimlerinde A2(a) veya A5(a) maddelerinden bir adet olmak koşuluyla  

150 (yüz elli) puan olmak üzere en az 250 (iki yüz elli) puan ve genel toplamda en az 550 (beş 

yüz elli ) puanı sağlamalıdırlar. Güzel Sanatlar ve Devlet Konservatuvarı gibi alanlarda ise EK 

I de sosyal bilimler alanı için belirlenen puanlama tablosunda A-E ile ifade edilen başlıklar 

arasındaki faaliyetlerden ve EK II ile belirlenen faaliyetlerden doçentlik sonrası en az 150 (yüz 

elli) puan olmak üzere 250 (iki yüz elli ) puan ve genel toplamda 400 (dört yüz) puana ulaşmış 

olmak şartı aranır. 

Profesörlük kadrosuna başvuruda bulunan aday; birinci isim olduğu doçentlik sonrası 

yayımlanan özgün bir eserini veya uluslararası indekslerce (SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI ve 

Alan İndeksleri) taranan dergilerde yayımlanmış bir yayını dosyaya koyacağı yazılı beyanıyla 

“Başlıca Araştırma Eseri” olarak sunmak zorundadır.  

BAŞVURULARIN ÖN DEĞERLENDİRİLMESİ ve PUANLANDIRMA 

Madde 8 – (1) Doçent ve profesör kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların 

dosyaları Rektörlükçe adayın müracaat ettiği birime gönderilir. Dosya birimin yönetim 

kurulunca oluşturulacak komisyon tarafından Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atama Ölçütlerine uygunluğu açısından ön değerlendirmeye tabi tutulur ve rapor 

hazırlanır. Bu değerlendirme sonucu, ilgili birim amirince Rektörlüğe sunulur.  
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(2) Öğretim üyeliklerine yükseltilecek/atanacak veya yeniden atanacak adayların tüm bilimsel 

ve akademik faaliyetleri ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında Müdür/Dekan/ Rektör veya 

bu birimlerin yetkili kurullarca oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilir.  

(3) Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atamada performans kriterleri olan tüm akademik 

etkinliklerin (EK I, EK II) puanlaması Ek III de belirtilen tablo esas alınarak yapılır.  

ATAMA ve MUAFİYET 

Madde 9 – (1) Doktor Öğretim Üyesi, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve 

atanma/yeniden atanma için bu yönergede belirtilen ön şartları sağlayan adayların atanma 

işlemleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

yürütülür.  

(2) Değerlendirme raporları, adayın bilimsel yayınlarının, ilgili bilim alanındaki yerinin ve 

potansiyelinin, mesleki deneyim ve katkılarının ayrıntılı olarak değerlendirilmesini içerir. Bu 

değerlendirmede adayın yayınlarının sürekliliği, yayınlarına yapılan ulusal/uluslararası atıflar, 

müfredat programına yaptığı katkılar, yürüttüğü ders ve programlar, üniversite yönetimine ve 

faaliyetlerine katkıları gereken ağırlıkta dikkate alınır.  

(3) Yeni kurulan veya öğretim üyesi temininde güçlük çekilen birimlerde eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve ihtiyaç duyulan öğretim üyesi sayısına ulaşmak için 

öğretim üyesi atamasında, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesi 

durumunda adaylar belirlenen bu ölçütlerden kısmen veya tamamen muaf tutulabilir. 

YÜRÜRLÜK  

Madde 10 – (1) Bu ilke ve ölçütler Kafkas Üniversitesi Senatosunca kabul edilip 

Yükseköğretim Kurulunca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME  

Madde 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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EK I  

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN, SAĞLIK ve SOSYAL BİLİMLERİ ALANLARINDA  

ÖĞRETİM ÜYELİKLERİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ADAYLARIN 

ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN PUANLAMA TABLOSU 

A- ULUSLARARASI YAYIN ve ETKİNLİKLER  

PUAN 

FEN ve SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

SOSYAL 

BİLİMLER 

1. Kitap yazarlığı  

 a)-Yurt dışında uluslararası yayınevlerince yayınlanmış kitap (Her bir kitap 

için) 
75 75 

 b)- Yurt dışında uluslararası yayınevlerince yayınlanmış kitaplarda bölüm 

veya ünite (Her bir bölüm veya ünite için)  
30 30 

c) Yurt dışında kullanılan Ders Notu (Ön lisans, lisans veya lisansüstü 

derslerin yürütülmesinde kullanılan bilimsel eser yazma esaslarına göre 

hazırlanmış ve basılmış olmak koşuluyla her bir ders notu için) 

20 20 

d) Uluslararası bilimsel toplantı (konferans, panel, kongre, sempozyum, 

kolokyum vb) kitabı ve benzeri basılı materyalin editörlüğünü yapmak 
20 20 

2. SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler  

a) Araştırma makalesi 40 50 

b) Derleme 30 40 

c) Olgu sunumu 20 - 

d) Editöre mektup, özet, teknik not, kitap veya makale tahlili, tartışma vb. 10 15 

3. Yurt dışında uluslararası yayınevlerince yayınlanmış kitap editörlüğü 

(Her bir kitap editörlüğü için) 
50 50 

4. SCI, SCI Expanded , SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde (belgelendirmek kaydıyla); Bu maddeden 

en fazla 100 puan alınabilir. 

a) Editörlük (Her yıl için) 30 30 

b) Yayın Kurulu/Danışma Kurulu üyeliği (Her yıl için) 15 15 

c) Makale editörlüğü veya Hakemlik (Toplam 50 puanı aşamaz) 10 10 

d) Editör Yardımcısı, bölüm, özel sayı veya konuk editörlük  (Her yıl için) 10 10 

5. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki alan indeksli hakemli dergilerdeki yayınlar* 

a) Araştırma makalesi 20 25 

 b) Derleme 15 20 

c) Olgu sunumu 10 - 

d) Editöre mektup, özet, teknik not, kitap veya makale tahlili, tartışma vb. 5 5 

SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI ve Alan İndeksi kapsamı dışındaki hakemli dergilerdeki yayınlara 5-a, 

b, c ve d puanlarının yarısı uygulanır.  
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6. Uluslararası bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı 15 15 

7. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki alan indeksli hakemli dergilerde 

(belgelendirmek kaydıyla); Bu maddeden en fazla 75 puan alınabilir. 

a) Editörlük (Her yıl için) 20 20 

b)Yayın Kurulu üyeliği (Her yıl için) 10 10 

c) Makale editörlüğü veya Hakemlik (Toplam 30 puanı aşamaz) 5 5 

d) Editör Yardımcısı, bölüm, özel sayı veya konuk editörlük (Her yıl için) 5 5 

8. Uluslararası bilimsel toplantılarda (konferans, panel, kongre, 

sempozyum, vb.) sözlü sunulan ve tam metni yayınlanan bildiri veya 

konuşma (çağrılı olması durumunda ilave 5 puan verilir) 

20 20 

9. Uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü sunulan ve özeti yayınlanan 

bildiri veya konuşma (çağrılı olması durumunda ilave 5 puan verilir) 
15 15 

10. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan tam metni veya özeti 

yayınlanan poster 
10 10 

11. Uluslararası bilimsel toplantılarda;  

a) Panel başkanlığı, oturum başkanlığı, bilim kurulu başkanlığı, toplantı 

yürütme/düzenleme kurulu başkanlığı veya sekreterliği (Toplam 50 puanı 

aşamaz) 

10 10 

b) Toplantı yürütme ve düzenleme/bilim kurulu üyeliği (Toplam 25 puanı 

aşamaz) 
5 5 

B- ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER 

1. Kitap yazarlığı 

a) Yurt içinde yayınlanmış kitap (Her bir kitap için) 40 40 

b) Yurt içinde yayınlanmış kitapta bölüm yazarlığı  (ISBN Numarası almış 

olanlar) (Her bir bölüm için) (Toplam 60 puanı aşamaz) 
15 15 

c) Ders Notu (Ön lisans, lisans veya lisansüstü derslerin yürütülmesinde 

kullanılan bilimsel eser yazma esaslarına göre hazırlanmış, üniversite yayın 

kurulundan geçmiş ve basılmış her bir not için) 

15 15 

d) Yurt içinde yayınlanmış kitap editörlüğü (Her bir kitap editörlüğü için) 15 15 

e) Ulusal bilimsel toplantı (konferans, panel, kongre, sempozyum, kolokyum 

vb) kitabı ve benzeri basılı materyalin editörlüğünü yapmak 
10 10 

2. ULAKBİM-TR Dizin’deki dergilerde yayınlanmış makaleler* 

a) Araştırma makaleleri 15 20 

b) Derleme 10 15 

c) Olgu sunumu 10 - 

d) Editöre mektup, özet, teknik not, kitap veya makale tahlili, tartışma vb 5 5 

ULAKBİM-TR Dizin dışında olup, Yurt içi hakemli dergilerdeki yayınlar için 2-a, b, c ve d puanlarının 

yarısı uygulanır. 
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3. Yurt içinde yayınlanmış bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı 10 10 

4. Bilimsel kuruluşlar veya resmi kuruluşlar tarafından yürütülen ve 

yazarın dâhil olduğu araştırma çalışmalarının yayınlandığı basılı teknik 

rapor veya bültenler 

5 5 

5. Ulusal bilimsel toplantılarda (konferans, panel, kongre, sempozyum, 

kolokyum vb) sözlü sunulan ve tam metni yayınlanmış bildiri veya 

konuşma (Çağrılı olması durumunda ilave 5 puan verilir) 

10 10 

6. Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü sunulan ve özeti yayınlanmış bildiri 

veya konuşma (Çağrılı olması durumunda ilave 5 puan verilir)* 
8 8 

7. Ulusal bilimsel toplantılarda tam metni veya özeti yayınlanan Poster 5 5 

8. ULAKBİM-TR Dizin’deki dergilerde (Belgelendirmek kaydıyla)* Bu maddeden en fazla 50 puan 

alınabilir. 

a) Editörlük (Her yıl için) 15 15 

b) Yayın Kurulu/Danışma Kurulu üyeliği (Her yıl için) 8 8 

c) Hakemlik (Toplam 25 puanı aşamaz)  4 4 

d) Editör Yardımcılığı, bölüm veya konuk editörlük için (Her yıl için) 4 4 

* ULAKBİM-TR Dizin dışında olup, Yurt içi hakemli dergiler için 8-a, b, c ve d puanlarının yarısı 

uygulanır. 

9. Çeviriler (Kendi Bilim Dalında ve ISBN, e-ISBN numarası olmak şartıyla)* 

a) Kitap çevirisi (Her bir kitap için) 25 25 

b) Bölüm/ünite çevirisi (Her bir bölüm/ünite için) 10 10 

c) Çeviri Kitapta editörlük (Her bir kitap editörlüğü için) 10 10 

d) Makale çevirisi (Her bir makale için) 5 5 

10. Ulusal bilimsel toplantılarda 

a) Panel başkanlığı, oturum başkanlığı, bilim kurulu başkanlığı, toplantı 

yürütme ve düzenleme kurulu başkanlığı veya sekreterliği (Toplam 30 puanı 

aşamaz) 

5 5 

b) Toplantı yürütme ve düzenleme kurulu üyeliği, bilim kurulu üyeliği 

(Toplam 15 puanı aşamaz) 
3 3 

C- ARAŞTIRMA PROJELERİ 

C1) Uluslararası destekli veya ortaklı projede (Belgelendirmek kaydıyla) 

a. Yürütücü/koordinatör  80 80 

b. Araştırıcı 40 40 

c. Danışman (Toplam 100 puanı geçemez) 20 20 

d. Hakem/Değerlendirici/Panelist (Toplam 50 puanı geçemez) 10 10 

C2) Ulusal veya ortaklı projede (Belgelendirmek kaydıyla)* 
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a. Yürütücü/koordinatör (KAÜ BAP hariç) 40 40 

b. Araştırıcı (KAÜ BAP hariç) 20 20 

c. Danışman (Toplam 50 puanı geçemez) (KAÜ BAP hariç) 10 10 

d. Hakem/Değerlendirici/Panelist (Toplam 25 puanı geçemez) (KAÜ BAP 

hariç) 
5 5 

*KAÜ BAP tarafından desteklenen projelerde C2-a, b, c ve d puanlarının yarısı verilir 

D-ATIFLAR 

(Puanlamada kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir araştırmacı için ayrı puanlama yapılır. 

Yazarların kendi çalışmalarına yaptıkları atıflar dikkate alınmaz) (Toplam 100 puanı aşamaz) 

1. Yurt dışında uluslararası yayınevlerince yayımlanmış kitap ve SCI, 

SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan her bir 

atıf 

4 4 

2. Yurt dışında uluslararası yayınevlerince yayımlanmış kitaplarda 

bölüm, SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki alan 

indeksli hakemli dergilerde  ve yurt dışı doktora tezlerinde yapılan her 

bir atıf  

3 3 

3. Yurt içinde yayımlanmış kitap ve ULAKBİM-TR Dizin’deki 

dergilerde yapılan her bir atıf 
2 2 

4. ULAKBİM-TR Dizin dışındaki yurt içi hakemli dergilerde, SCI, SCI 

Expanded, SSCI, AHCI ve Alan İndeksi kapsamı dışındaki hakemli 

dergilerde, yurt içi kitap bölümlerinde ve yurt içi doktora tezlerinde 

yapılan her bir atıf 

1 1 

E- PATENTLER, MODELLER vb. 

1. Uluslararası patent 100 100 

2. Ulusal patent 50 50 

3. Faydalı Model 50 50 

4. Tescilli endüstriyel tasarım 40 40 

F- BİLİMSEL ÖDÜLLER ve BURSLAR 

1. Uluslararası bilim ödülü 80 80 

2. Ulusal bilim ödülü (TÜBİTAK, TÜBA tarafından verilen) 30 30 

3. Ulusal bilim ödülü (Mesleki Kuruluşlar, Kamu Kurumları, Üniversitemiz 

veya diğer üniversiteler tarafından bilimsel çalışmalar karşılığında verilen), 

(Yayın teşvik ödülleri hariç.) 

20 20 

4. Bilimsel araştırmalar için alınan burslar  

a) 1 - 3 ay süreli (Toplam 20 puanı aşamaz) 10 10 

b) 3 aydan uzun süreli (Toplam 40 puanı aşamaz) 20 20 

G- EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ  
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1. Dersler (Toplam 100 puanı geçemez) 

a) Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora dersleri (Her dönem her 

bir ders için, Yaz Okulu hariç) (Son 5 yılda ve belgelendirmek kaydıyla) 
2 2 

b. Uluslararası değişim programları çerçevesinde verilen/alınan dersler 4 4 

c. Uluslararası meslek içi eğitim alma (Belgelendirmek kaydıyla) 2 2 

2. Tez Danışmanlığı  (Tamamlanmış olmak koşuluyla)* 

a) Doktora/Tıpta uzmanlık/Sanatta yeterlilik 20 20 

b) Yüksek Lisans 5 5 

H- İDARİ GÖREVLER (Puanlar her yıl için geçerlidir; en az altı ay yapılmış olmalıdır) (Toplam 100 puanı 

aşamaz)  

a) Rektör Yardımcısı, Dekan 10 10 

b) Enstitü/Konservatuar/YO/MYO Müdürü 8 8 

c) Dekan Yardımcısı,  Araştırma Merkezi Müdürü, 

Enstitü/Konservatuar/YO/MYO Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanı, 

Başhekim 

5 5 

d) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı, Birim Koordinatörü (BAP, Erasmus, 

Farabi, Mevlana, Zorunlu Dersler vb), Çiftlik Müdürü, Başhekim Yardımcısı 
5 5 

e) Senato/Kurul/Yönetim Kurulu üyeliği (Seçilmiş Üyeler) 5 5 

I - JÜRİ ve KOMİSYON ÜYELİĞİ (Toplam 50 puanı aşamaz) 

a) Profesörlük, doçentlik veya doktor öğretim üyeliği jürileri  10 10 

b) Doktora/Tıpta uzmanlık/Sanatta yeterlilik/Yüksek lisans 5 5 

c) Öğretim üyesi dışındaki akademik personel alım veya yeterlilik sınavı 

komisyonu üyeliği  
3 3 

c) Diğer Komisyon üyelikleri (Rektörlük, Dekanlık, Müdürlüklerce 

oluşturulan)  
3 3 

J- YARIŞMALAR* 

a) Uluslararası bir yarışmada Derece almış olmak 50 50 

b) Uluslararası bir yarışmada mansiyon ödülü almış olmak 25 25 

c) Uluslararası satın alınmış bir proje 30 30 

d) Alanı ile ilgili Uluslararası yarışma jüri üyelikleri 15 15 

*Ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda J-a, b, c ve d puanlarının yarısı verilir 

K- SPOR ETKİNLİKLERİ* 

a) Spor branşlarda yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki turnuvalara girmesini 

sağlamak 
 20 

b) Spor branşlarda yetiştirdiği sporcuların yurt dışındaki turnuvalarda ilk üçe 

girmesini sağlamak 
 40 
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c) Milli takımlarda antrenörlük yapmak (her yıl için) 
- 10 

d) Milli takıma sporcu yetiştirmek (her yıl için) 
- 10 

*Ulusal düzeyde yapılan etkinliklerde K-a ve b puanlarının yarısı verilir 

L- ULUSLARARASI BİLİM KURULUŞLARINDA GÖREVLER* (Her yıl için) 

a) Yöneticilik 40 40 

b) Kısım/Bölüm başkanlığı 20 20 

c) Delegelik/Üyelik 10 10 

*Ulusal bilim kuruluşlarında L-a, b ve c puanlarının yarısı verilir. 
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EK II 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ve DEVLET KONSERVATUVARI GİBİ 

ALANLARLA İLGİLİ AKADEMİK BİRİMLERDE ÖĞRETİM ÜYELİKLERİNE 

YÜKSELTİLME ve ATANMALARDA ADAYLARIN ÇALIŞMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN PUANLAMA TABLOSU 

ETKİNLİKLER 

PUAN 

ULUSLARARASI ULUSAL 

A- SANATSAL ETKİNLİKLER 

1. Sahne yapıtı (oyun, opera, bale, oratoryo vb) 75 50 

2. Senfonik yapıt (Senfoni, konçerto vb) 75 50 

3. Oda müziği, koro ve solo yapıt 40 30 

4. Düzenleme 25 15 

5. Elektronik müzik yapıtı 25 15 

6. Bireysel dinleti 40 30 

7. Karma dinleti 30 20 

8. Eşlikçi olarak katılım (korrepetitör) 25 20 

9. Orkestra, opera, bale vb etkinliklerde solist olarak yer almak 40 30 

10. Orkestra, opera, bale vb etkinliklerde yer almak 20 15 

11. Oda müziği dinletisi 35 25 

12. Radyo, TV etkinliği 25 15 

13. Bireysel audio yayın (kaset, CD) 15 15 

14. Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da 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 uygulanmış olması. 

50 40 

15. Yapıt, proje ve tasarım uygulamalarının yayınlarda yer alması (kitap, 

ansiklopedi, katalog, periyodik sanat dergileri, belgesel nitelikli TV 

yayınları, film vs) (Duyuru niteliğindeki yayınlar hariç)  

40 30 

B- YARIŞMA, ÖDÜL ve DİĞER ETKİNLİKLER 

1. Festival, gösteri, dinleti vb sanatsal etkinliklere programlı olarak 

kabul edilmek 
30 20 

2. Festival, yaz okulu vb etkinliklerde görev almak  15 10 

3. Yarışmalara jüri üyesi olarak katılmak 30 15 
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4. Sanat ödülü 50 40 

5. Yarışma ödülü 

a) Birincilik 40 30 

b) İkincilik 30 20 

c) Üçüncülük 20 10 

6. Öğrencisinin yarışmalarda ödül alması (Her öğrenci için) 20 10 

7. Öğrencisinin festival, konser vb sanatsal etkinliklere katılması 

(Her öğrenci için) 
5 3 

C- SERGİLER* 

a) Kişisel sergiler  40 20 

b) Grup sergileri 30 15 

c) Karma sergiler 20 10 

*Serginin jürili olması durumunda puanların %50 fazlası uygulanır. 

D- BELGE ÇÖZÜMLENMESİ ve YAYINI 

Sanat ile ilgili Başbakanlık Arşivi, Topkapı Sarayı, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü gibi kamu kuruluşlarında muhafaza edilen belgelerin 

çözümlenmesi ve yayımlanması. 

15 15 

E- SAHNE veya KOSTÜM TASARIMI 

a ) Oyun, film, televizyon programı vb  prodüksiyonunda dekor  tasarımı 30 15 

b) Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda kostüm tasarımı 30 15 
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EK III 

GENEL PUANLAMA BİLGİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın bu çalışmadan alacağı puan aşağıdaki tabloya göre 

saptanır. Kesirli puanlar en yakın tam sayıya dönüştürülür. 

 

Eserdeki 

Yazar 

Sayısı 

Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Yüzdesi)   

1. 

isim 

% 

2. 

isim 

% 

3. 

isim 

% 

4. 

isim 

% 

5. 

isim 

% 

6. 

isim 

% 

7. 

isim 

% 

8. 

isim 

% 

9. 

isim 

% 

10. 

isim 

% 

11. 

isim 

% 

12. 

isim 

% 

13. 

isim 

% 

14. 

isim 

% 

1 isimli 100                           

2 isimli 100 90                         

3 isimli 90 80 70                       

4 isimli 85 75 65 55                     

5 isimli 80 70 60 50 40                   

6 isimli 75 65 55  45 35 25                 

7 isimli 70 60 50 40 30 25 25               

8 isimli 65 55 45 35 25 25 25 25             

9 isimli 60 50 40 30 25 25 25 25 25           

10 isimli 55 45 35 25 25 25 25 25 25 25         

11 isimli 50 40 30 25 25 25 25 25 25 25 25       

12 isimli 45 35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25     

13 isimli 40 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25   

14 isimli ve 

üzeri 

35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

 

 

NOT: Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 

Üniversitemiz Senatosunun 10.07.2018 tarihli toplantısında görüşülmüş, 09 Sayılı Karar ile kabul 

edilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuştur. Bu yönerge Yükseköğretim Genel 

Kurulu’nun 04.10.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur. 

 


