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EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ 

 

 

I. PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU   

 

1. Profesörlük başvurularında adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu 

için Üniversitelerarası Kurulun yürürlükteki kriterlerini, doçent unvanını aldıktan 

sonra yeniden sağlaması, asgari başvuru koşulu olacaktır. Aday hazırladığı bilimsel 

dosyasına, yeterli puanı tamamladığını da beyan ederek bu asgari başvuru koşullarını 

yerine getirdiğini gösteren belgeleri koymak zorundadır. 

 

2. Başvurularda Üniversitemizin hazırladığı ilgili ölçütlerinden (EK – 1) toplanması 

gereken taban puan 300'dür. Bunun % 75’inin (Güzel Sanatlar Temel Alanında % 

35’inin) puan listesindeki A, B, C, D ve E bölümlerinden elde edilmesi, taban puanın 

en az % 50'sinin doçentlik sonrası akademik etkinliklerden alınması gerekir.  

 

3. Adayların kabul yazısı gelmiş makaleleri ve bildirileri ile başvurdukları bilim alanı ile 

ilgili bilimsel nitelik taşıyan ve yayınlanmış olan kitaplar değerlendirmeye alınır. 

 

4. Çok yazarlı yayınlarda, patentlerde ve ödüllerde adayın puanı; 

 

  İki kişi her biri  0,8 birim, 

    Üç kişi her biri  0,5 birim, 

    Dört kişi her biri  0,4 birim, 

    Beş kişi her biri  0,3 birim, 

    Altı kişi ve üstü her biri 1/( n -1) birim olacak şekilde hesaplanır. 

 

5. Bir çalışma birden fazla yerde yayınlanır/sergilenir/uygulanır/sunulur ise aday, en 

yüksek puanı bir defaya mahsus olmak üzere alır, diğer yayın / sergi / uygulama / 

sunumlardan puan almaz. 

 

 

II. DOÇENTLİK BAŞVURUSU 

 

Unvan alınma tarihine bakılmaksızın, adayın başvuru tarihinde, ilgili alanda 

doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulun yürürlükteki kriterleri asgari koşul olarak 

aranacaktır. 

 

 

III. YARDIMCI DOÇENTLİK BAŞVURUSU  

  

1. Başvurularda Üniversitemizin hazırladığı ilgili ölçütlerinden (EK – 1) toplanması 

gereken taban puan 75’tir. Yardımcı Doçentlik için yeniden yapılacak başvurularda, 

dolan atama dönemi içinde en az ek 45 puan toplanması gerekir. Ayrıca bu puanlar 

kapsamında; Yardımcı Doçentlik başvurularında, ilk atama için adayın Doktora veya 

Tıpta Uzmanlık tezinden veya Sanatta Yeterlilik etkinliklerinden gerçekleştirilmiş 

veyahut da bunların dışında hazırlanmış bir ve Üniversitelerarası Kurulca konulan 

ilgili alanda en son tarihli doçentlik ölçütlerinde belirtilen kurallara uygun en az bir 

çalışma yapılması gerekir.  
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2. Yeniden yapılacak atamalarda Üniversitelerarası Kurulca ilgili alanın doçentlik 

başvurusu için belirlenen en son tarihli ölçütlere uygun en az bir veya uluslararası ya 

da ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış bir adet makalesinin olması gerekir. 

 

3. Adayların kabul yazısı gelmiş makaleleri ve bildirileri ile başvurdukları bilim alanı ile 

ilgili bilimsel nitelik taşıyan ve yayınlanmış olan kitaplar değerlendirmeye alınır. 

 

4. Çok yazarlı yayınlarda, patentlerde ve ödüllerde adayın puanı; 

 

  İki kişi her biri  0,8 birim, 

    Üç kişi her biri  0,5 birim, 

    Dört kişi her biri  0,4 birim, 

    Beş kişi her biri  0,3 birim, 

    Altı kişi ve üstü her biri 1/( n -1) birim olacak şekilde hesaplanır. 

 

5. Bir çalışma birden fazla yerde yayınlanır / sergilenir / uygulanır / sunulur ise aday, en 

yüksek puanı bir defaya mahsus olmak üzere alır, diğer yayın / sergi / uygulama / 

sunumlardan puan almaz. 

 

 

IV. TÜM BAŞVURULARDA 

 

Raporlar hazırlanırken, “Ege Üniversitesi Profesör / Yardımcı Doçent Kadrolarına 

Başvuran Adaylar Hakkında Hazırlanacak Kişisel Değerlendirme Raporu Formu” (EK – 2) ve 

“Ege Üniversitesi Akademik Etkinlik Formu”nun (EK – 3) kullanılması gerekmektedir.   
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EK – 1 

  

EGE ÜNİVERSİTESİNDE SOSYAL BİLİMLER VE GÜZEL SANATLAR (MÜZİK, 

SİNEMA, TELEVİZYON, VİDEO, FOTOĞFAF SANATLARI) ALANINDA 

PROFESÖR VE YARDIMCI DOÇENTLİK KADROLARINA BAŞVURMA İLE 

İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

 

A. MAKALELER 

  

1. SSCI (Social Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler................... 50 

2. SSCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan makaleler................................. 30 

3. 1. ve 2.maddede belirtilen dergiler dışındaki uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler… 30 

4. 1., 2. ve 3.maddede belirtilen dergiler dışındaki uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler………. 25 

5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler.................................................................................... 25 

6. 5.madde dışındaki ulusal dergilerde yayınlanan makaleler.................................................................... 10 

7. 5.madde dışındaki ulusal dergilerde yayınlanan çeviri makaleler.......................................................... 2 

  

B. KİTAPLAR 

  

8.  Yurt dışında yayınlanan kitaplar............................................................................................ 60 

9.  Yurt dışında yayınlanan kitapta bölüm yazarlığı................................................................... 

      [Kitabın dört bölümden fazla olması durumunda 15 puan takdir edilir.] 
60/Böl.sayısı 

10.Yurt içinde yayınlanan kitaplar............................................................................................. 40 

11. Yurt içinde yayınlanan kitapta bölüm yazarlığı ................................................................... 

      [Kitabın dört bölümden fazla olması durumunda 10 puan takdir edilir.] 
40/Böl.sayısı 

12. Kitap çevirmenliği................................................................................................................ 15 

  

C. BİLDİRİLER 

  

13. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri....................................................................... 20 

14. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri...................................................................... 10 

15. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan çağrılı bildiri..................................................................... 15 

16. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri................................................................................ 10 

17. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri............................................................................... 5 
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18. Ulusal bilimsel toplantılarda çağrılı bildiri………............................................................................... 10 

(Bildiriler tam metin halinde yayınlanırsa 5 puan eklenmesi) 

 

D. EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, HAKEMLİK 

 

19. SSCI kapsamındaki dergilerde editörlük yapmak................................................................................. 40 

20. SSCI kapsamındaki dergilerde hakemlik yapmak................................................................................ 40 

21. SSCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde editörlük yapmak..................................... 15 

22. SSCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde hakemlik yapmak..................................... 8 

23. Yurt dışında yayınlanan kitaplarda editörlük yapmak.......................................................................... 30 

24. Yurt içinde yayınlanan kitaplarda editörlük yapmak............................................................................ 15 

25. Ulusal hakemli dergilerde editörlük yapmak........................................................................................ 10 

  

E. YAPILAN ATIFLAR (YAYIN BAŞINA, KENDİ ATIFLARI HARİÇ) 

 

26. SCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıflar…………......................................................................... 2 

27. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yapılan atıflar…………............................. 1 

28. Uluslararası kitaplarda yapılan atıflar…………................................................................................... 6 

29. SCI ve uluslararası indekslerce tarananlar dışında yurt içinde ve dışında yayınlanan hakemli ve 

süreli dergilerde yapılan atıflar…………………………………………………………………………... 
1 

30. Türkçe kitaplarda yapılan atıflar…………........................................................................................... 2 

  

F. EĞİTİM – ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 

 

31. Son iki yılda verilmiş önlisans, lisans ve lisansüstü dersler (her yarıyılda ders başına)………........... 1 

32. Tamamlanmış doktora tezi yöneticiliği yapmak………....................................................................... 15 

33. Tamamlanmış doktora tezi ikinci yöneticiliği yapmak………............................................................. 8 

34. Tamamlanmış yüksek lisans tezi yöneticiliği yapmak……….............................................................. 8 

35. Uluslararası kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma proje yöneticiliği yapmak……........ 25 

36. Uluslararası kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesinde araştırmacı olarak 

çalışmak………………………………………………………………………………………………....... 
15 

37. Ulusal kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesi yöneticiliği yapmak…………….. 15 
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38. Ulusal kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesinde araştırmacı olarak çalışmak… 8 

39. Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül almak............................................................................... 30 

40. Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak....................................................................................... 15 

  

G. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME 

  

41. Uluslararası sempozyum, kongre, kolokyum ve sanatsal etkinlik düzenlemede yöneticilik yapmak. 25 

42. Uluslararası sempozyum, kongre, kolokyum ve sanatsal etkinlik düzenlemede üye olarak çalışmak. 8 

43. Ulusal sempozyum, kongre, kolokyum ve sanatsal etkinlik düzenlemede yöneticilik yapmak……... 15 

44. Ulusal sempozyum, kongre, kolokyum ve sanatsal etkinlik düzenlemede üye olarak çalışmak…….. 8 

 

H. TASARIMLAR 

  

45. Çalgı Tasarımı, film, video TV senaryosu ve Radyo Programı hazırlamak, multivizyon sunumu….. 20 

46. Giysi, aksesuar, dekor tasarımı…………............................................................................................. 10 

  

I.   MÜZİK VE GÖRSEL-İŞİTSEL (AUDIO-VISUAL) KOMPOZİSYONLAR 

  

47. Sahne yapıtları (Halk oyunları), Senfonik, Oda ve Koro Müziği, Slayt gösterimi, film, video, 

radyo-TV, vb. yapıtlarının yapım-yönetimi……………………………………………………………… 
30 

48. Film, video, radyo-televizyon, vb. yapıtlarının yapım-yönetimi yardımcılığı, görüntü yönetmenliği. 15 

  

İ. SANATSAL ÖDÜLLER 

  

49. Özgün Müzik yapıtları, folklor ve halk oyunları, fotoğraf, film, video, radyo-TV gibi sanatsal 

çalışmalarıyla uluslararası yarışmaya katılmak………………………....................................................... 
22 

50. Özgün Müzik yapıtları, folklor ve halk oyunları, fotoğraf, film, video, radyo-TV gibi sanatsal 

çalışmalarıyla ulusal yarışmaya katılmak……………………................................................................... 
15 

51. Özgün Müzik yapıtları, folklor ve halk oyunları, fotoğraf, film, video, radyo-TV gibi sanatsal 

çalışmalarına uluslararası ödül…………………….................................................................................... 
30 

52. Özgün Müzik yapıtları, folklor ve halk oyunları, fotoğraf, film, video, radyo-TV gibi sanatsal 

çalışmalarına ulusal ödül……………………............................................................................................. 
22 

53. Özgün Müzik yapıtları, folklor ve halk oyunları, fotoğraf, film, video, radyo-TV gibi sanatsal 

çalışmalarına ulusal jüri ödülü…………………….................................................................................... 
15 

 

J. YURTİÇİ SANATSAL ETKİNLİKLER 

  

54. Üniversiteler, konservatuvarlar, müzik okulları ve festivallerde bireysel olarak icra edilen sanatsal 

etkinlikler…………………………............................................................................................................. 
20 
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55. Üniversiteler, konservatuvarlar, müzik okulları ve festivallerde gurup olarak icra edilen sanatsal 

etkinlikler…………………………............................................................................................................. 
10 

56. CD ve ses kaseti, CD Rom vb. sanatsal ürün yapımcılığı………......................................................... 15 

57. CD ve ses kaseti, CD Rom vb. sanatsal ürün yapım-yardımcılığı........................................................ 10 

(Yukarıdaki etkinlikler yurtdışında yapılırsa verilecek ek puan 8’dir.) 
  

58. Uluslararası festival ve yarışma düzenleme………….......................................................................... 22 

59. Ulusal festival ve yarışma düzenleme…………................................................................................... 15 

60. Bireysel dinleti hazırlığı, fotoğraf sergisi, halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları hazırlama / 

sunum………………………….................................................................................................................. 
22 

61. Karma dinleti, fotoğraf sergisi, halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları hazırlama / sunum………... 10 

62. Radyo-TV etkinliği, fotoğraf, workshop, eğitim seminerleri, söyleşi, vb………................................ 10 

(EK: A, B, C, D maddelerinin Internet ortamında yayınlanan aynı koşullara sahip eserlere de 

uyarlanması) 
  

 

EGE ÜNİVERSİTESİNDE FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE PROFESÖR 

VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

           

           

A. MAKALELER         

           

1. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler…………………… 50 

2. SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan çağrılı derlemeler……………………………………... 40 

3. SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup ve tartışma türünden 

yayınlar………………………………………………………………………………………………….... 
25 

4. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan makaleler……………………... 30 

5. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan çağrılı derlemeler…………….. 15 

6. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup ve 

tartışma türünden yayınlar………………………………………………………………………………... 
15 

7.SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışında hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan 

makaleler…………………………………………………………………………………………………. 
15 

8. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışında hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan 

çağrılı derlemeler………………………………………………………………………………………… 
8 

9. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışında hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan 

teknik not, editöre mektup, tartışma ve özet türünden yayınlar………………………………………….. 
8 

10. 1., 4. ve 7. Maddelerde belirtilen dergiler dışındaki dergilerde yayınlanan makaleler………………. 7 
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11. 3., 6. ve 9.maddelerde belirtilen dergiler dışındaki dergilerde yayınlanan derleme ,teknik not, 

editöre mektup, tartışma ve özet türünden yayınlar……………………………………………………… 
3 

 

B. KİTAPLAR 

           

12. Yurt dışında yayınlanan kitaplar…………………………………………………………... 40 

13. Yurt dışında yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı………………………………………. 40/Böl.sayısı 

14.Yurt içinde yayınlanan kitaplar……………………………………………………………. 30 

15. Yurt içinde yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı………………………………………... 30/Böl.sayısı 

16. Yurt içinde ders materyali olarak hazırlanan ancak kitap formunu almayan ders notları… 5 

17. Kitap çevirmenliği………………………………………………………………………… 10 

          

C. BİLDİRİLER 

           

18. Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulup, tam metin 

olarak yayınlanan bildiri…………………………….................................................................................. 
20 

19. Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulup özet metin 

olarak yayınlanan bildiri……………………………………………………………………….................. 
10 

20. Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulup tam metin 

yayınlanan poster bildiri………………………………………………………………………………….. 
10 

21. Uluslararası kongre, sempozyum,panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan poster 

bildiri…………………………………………………………………………………………................... 
5 

22. Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan çağrılı bildiri 20 

23. Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulup tam metin olarak 

yayınlanan bildiri…………………………………………………………………………………………. 
7 

24. Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulup özet metin olarak 

yayınlanan bildiri......................................................................................................................................... 
5 

25. Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulup tam metin halinde

 yayınlanan poster bildiri………………………………………………………………………….. 
3 

26. Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri......... 2 

27. Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan çağrılı bildiri......... 10 

            

D. EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, HAKEMLİK 

 

28. SCI tarafından taranan dergilerde editörlük veya yayın kurulu üyeliği yapmak…………………….. 50 

29. SCI tarafından taranan dergilerde hakemlik………………………………………………………….. 40 

30. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde editörlük veya yayın kurulu üyeliği……... 30 
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31. SCI dışındaki uluslar arası indekslerce taranan dergilerde hakemlik………………………………… 10 

32. 28. ve 30.maddelerde belirtilen dergiler dışındaki hakemli ve süreli dergilerde editörlük veya yayın 

kurulu üyeliği…………………………………………………………………………………………….. 
20 

33. Diğer dergilerde editörlük……………………………………………………………………………. 10 

34. Yurt dışında yayınlanan kitaplarda editörlük………………………………………………………… 30 

35. Yurt içinde yayınlanan kitaplarda editörlük………………………………………………………….. 15 

36. Yardımcı veya konuk editörlük, ilgili maddelerde belirtilen puanların yarısı - 

        

E. YAPILAN ATIFLAR (YAYIN BAŞINA, KENDİ ATIFLARI HARİÇ)  

           

37. SCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıflar…………………………………………………………. 2 

38. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yapılan atıflar……………………………. 1 

39. Uluslararası kitaplarda yapılan atıflar………………………………………………………………... 6 

40. SCI ve uluslararası indekslerce tarananlar dışında yurt içinde ve dışında yayınlanan hakemli ve 

süreli dergilerde yapılan atıflar…………………………………………………………………………... 
1 

41. Türkçe kitaplarda yapılan atıflar……………………………………………………………………... 2 

 

F. EĞİTİM- ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 

         

42. Son beş yılda verilmiş lisans ve lisansüstü dersler (her yarıyılda en çok üç ders için ders başına)….. 1 

43. Tamamlanmış doktora tezi yöneticiliği………………………………………………………………. 12 

44. Tamamlanmış doktora tezi ikinci yöneticiliği………………………………………………………... 6 

45. Tamamlanmış yüksek lisans tezi yöneticiliği………………………………………………………… 6 

46. Uluslararası kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesi yöneticiliği………………... 40 

47. Uluslararası kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesinde araştırmacı olarak 

çalışmak…………………………………………………………………………………………………... 
20 

48. *Ulusal kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesi yöneticiliği…………………….. 20 

49. *Ulusal kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesinde araştırmacı olarak çalışmak.. 10 

50. Ulusal veya uluslararası patent almak………………………………………………………………... 35 

51. Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül almak…………………………………………………... 50 
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52. Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak………………………………………………………... 35 

(*) Araştırma Fonu Saymanlığınca desteklenen yüksek lisans ve doktora tezleri hariç. 

          

G. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME      
           

53. Uluslararası sempozyum, kongre, workshop ve yaz okulu düzenlemede yöneticilik yapmak………. 20 

54. Uluslararası sempozyum, kongre, workshop ve yaz okulu düzenlemede üye olarak çalışmak……… 10 

55. Ulusal sempozyum, kongre, workshop ve yaz okulu düzenlemede yöneticilik yapmak…………….. 10 

56. Ulusal sempozyum, kongre, workshop ve yaz okulu düzenlemede üye olarak çalışmak……………. 5 

57. **Alanı ile ilgili panel, seminer, açık oturum ve söyleşide konuşmacı olarak görev almak………… 3 

(**) Her yıl için en çok üç etkinlik dikkate alınır. 

  

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA PROFESÖR VE 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

  

A. MAKALELER 

  

1. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler……………............ 50 

2. SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan çağrılı derlemeler............................................................ 40 

3. SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan olgu sunumları………………........................................ 20 

4. SCI tarafından taranan dergilerde teknik not ve editöre mektup türünden yayınlar…........................... 17 

5. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan makaleler……………...............  25 

6. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan çağrılı derlemeler……………... 17 

7. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan olgu sunumları........................... 12 

8. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan teknik not ve editöre mektup 

türünden yayınlar…………………………………………………………………………………............. 
8 

9. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan 

makaleler……………………………………............................................................................................. 
17 

10. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan 

derlemeler………………………………………........................................................................................ 
7 

11. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan 

olgu sunumları…………………………………………............................................................................. 
7 

12. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan 

teknik not ve editöre mektup türünden yayınlar……………………………………………….................. 
3 
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B. KİTAPLAR 

 

13. Yurt dışında yayınlanan kitaplar…....................................................................................... 60 

14. Yurt dışında yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı…......................................................... 60/Böl.sayısı 

15. Yurt içinde yayınlanan kitaplar…........................................................................................ 35 

16. Yurt içinde yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı…........................................................... 35/Böl.sayısı 

17. Kitap çevirmenliği…............................................................................................................ 17/Böl.sayısı 

   

C. BİLDİRİLER 

 

18. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri……………................................................... 17 

19. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri……………................................................. 8 

20. Uluslararası konferans veya çağrılı bildiri……………........................................................................ 20 

21. Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri……………..................... 5 

22. Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri…………….................... 3 

23. Ulusal ve uluslararası katılımlı konferans............................................................................................. 5 

 

D. EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, HAKEMLİK 

 

 24. SCI kapsamındaki dergilerde yayın kurulu üyeliği veya editörlük…………….................................. 60 

25. SCI kapsamındaki dergilerde hakemlik……………............................................................................ 35 

26. SCI dışındaki uluslararası indekslerin taradığı dergilerde yayın kurulu üyeliği veya editörlük........... 
 

25 

27. SCI dışındaki uluslararası indekslerin taradığı dergilerde hakemlik……………................................. 12 

28. Yurt dışında yayınlanan kitaplarda editörlük…………….................................................................... 40 

29. SCI ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler dışında yurt dışında veya yurt içinde 

yayınlanan hakemli ve süreli dergilerde editörlük………………………………….................................. 
10 

30. Yurt içinde yayınlanan kitaplarda editörlük……………...................................................................... 17 

 

E. YAPILAN ATIFLAR (YAYIN BAŞINA, KENDİ ATIFLARI HARİÇ) 

  

31. SCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıflar……………..................................................................... 1 
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32. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yapılan atıflar……………......................... 0.5 

33. Uluslararası kitaplarda yapılan atıflar……………............................................................................... 8 

34. SCI ve uluslararası indekslerce tarananlar dışında yurt içinde ve dışında yayınlanan hakemli ve 

süreli dergilerde yapılan atıflar…………………………………………................................................... 
0.2 

35. Türkçe kitaplarda yapılan atıflar……………....................................................................................... 0.5 

 

F. EĞİTİM – ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ  

  

36. Hemşirelik ve Beden Eğitimi Yüksekokulları için: Son beş yılda verilmiş lisans ve lisansüstü 

dersler (Her yarıyılda en çok üç ders için ders başına) 
1 

37. *Tamamlanmış doktora tezi................................................................................................................ 

Doktora tezinin iki yöneticisi olması durumunda 1. Yönetici............................................................ 

      Doktora tezinin iki yöneticisi olması durumunda 2. Yönetici…………............................................ 

25 

(18) 

(7) 

38. *Tamamlanmış uzmanlık tezi……………......................................................................................... 17 

39. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlanmış Yüksek Lisans tezi…………...................................... 12 

40. Uluslararası örgütlerce (NATO, AT, UN, WHO ve benzeri) desteklenen tamamlanmış araştırma 

projesinde yöneticilik…………………………………………………………………………………… 
35 

41. Uluslararası örgütlerce (NATO, AT, UN, WHO ve benzeri) desteklenen tamamlanmış araştırma 

projesinde araştırıcı olarak çalışmak…………………………………………......................................... 
17 

42. Ulusal örgütlerce (DPT, TUBİTAK, TUBA ve benzeri) desteklenen tamamlanmış araştırma 

projesinde yöneticilik…………………………........................................................................................ 
17 

43. Ulusal örgütlerce (DPT, TUBİTAK, TUBA ve benzeri) desteklenen tamamlanmış araştırma 

projesinde araştırıcı olarak çalışmak……………………………............................................................. 
8 

44. Bilimsel araştırma için 1-3 ay süreli burs almak................................................................................ 5 

45. Bilimsel araştırma için 3 aydan fazla süreli burs almak…………..................................................... 17 

46. Ulusal veya uluslararası patent almak……………............................................................................. 35 

47. **Sürekli ve periyodik olarak verilen bilimsel nitelikli uluslararası ödül almak……....................... 35 

48. **Sürekli ve periyodik olarak verilen bilimsel nitelikli ulusal ödül almak………............................ 17 

(*)  Yalnızca bir tez dikkate alınır. 

(**) Jüri üyeleri ödüllerin niteliğine bakarak ödül puanı vermekte serbesttir. Parasal destekler 

ödül sayılmaz. 

 

G. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME 

  

49. Uluslararası kuruluşlarca düzenlenen kongre düzenleme kurulu / bilim kurulu üyeliği…………....... 17 

50. Uluslararası kuruluşlarca düzenlenen sempozyum, panel, workshop ve seminerlerde düzenleme 

kurulu / bilim kurulu  üyeliği…………………………………………….................................................. 
8 

51. Ulusal ve uluslararası katılımlı kongre düzenleme kurulu / bilim kurulu üyeliği………..................... 3 
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52. Ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum, panel, workshop ve seminerlerde düzenleme kurulu / 

bilim kurulu  üyeliği…………………………………………………….................................................... 
2 
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EK – 2 

     EGE ÜNİVERSİTESİ 

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURAN ADAYLAR 

HAKKINDA HAZIRLANACAK KİŞİSEL DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU 

 

AMAÇ: Formun amacı; rapor hazırlamakla görevlendirilen öğretim üyelerine kolaylık 

sağlama yanında, aynı kadroya başvuran adaylara ait raporlardaki değerlendirmeleri 

kıyaslama olanağı vermektir. Bu nedenle, aday hakkında kişisel rapor hazırlayan öğretim 

üyesinin aşağıdaki örnekte öngörülen başlık ve alt başlıklar altında görüş ve 

değerlendirmelerini yazmaları önerilmektedir. 

 

KİŞİSEL RAPOR ÖRNEĞİ 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ ………....... FAKÜLTESİ ..................... ANABİLİM DALINDA 

AÇlK PROFESÖR KADROSUNA ATANMAYA İSTEKLİ 

………………………………… 

HAKKINDA KİŞİSEL RAPOR 

 

Raporu hazırlayan: Prof. Dr. /      ……………………………………………………………… 

                                                      …………Üniversitesi ……………………………Fakültesi 

                                                      ………………………………………………Anabilim Dalı 

 

GİRİŞ 

 

Bu paragrafta raportöre verilen görevin konusu, görevlendirme yazısının tarihi ve sayısı, 

kendisine gönderilen dosyada sözü edilen "adayların başvuru dosyasında bulunması gereken 

bilgi ve belgelerin” tamam olup olmadığı belirtilmelidir. 

 

1. ADAYIN KISA ÖZGEÇMİŞİ 

 

2. ADAYIN YAYINLARI 
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2.1. YAYINLAR 

 

Adayın dosyasında ve yayın listesinde hangi türden kaçar tane yayın bulunduğu, yurt 

içi ve dışı yayın sayıları da belirtilerek özetlendikten sonra bu yayınların aşağıdaki paragraf 

başlıklarıyla belirtilen gruplar halinde ve her yayına ilgili grupta bir sıra numarası vererek 

ayrı ayrı tanıtımı yapılmalı ve bilimsel nitelikleri açıklanmalıdır. Özellikle Doçent unvanını 

aldıktan sonraki yayınlarının tanıtımında bunların bilime, sanata ve uygulama alanına 

katkıları daha ayrıntılı olarak açıklanmalı, "Başlıca Araştırma Eseri"nin 2547 sayılı Kanunun 

26. Maddesinde belirtilen nitelikte olup olmadığı yazılmalıdır. 

Bu bölümde sırası ile adayın; a) makaleleri, b) kitapları, c) bildirileri, d) editörlük, 

yayın kurulu üyeliği ve hakemlikle ilgili etkinlikleri, e) yayınlarına yapılan atıflara ilişkin 

görüş ve değerlendirmeler yer almalıdır. 

 

3. ADAYIN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 

 

Bu bölümde sırası ile; a) yürüttüğü veya araştırıcı olarak katıldığı yurt dışı ve yurt içi 

tamamlanmış araştırma projelerine ilişkin görüşler, b) aldığı patentler ve c) ödüllerle ilgili 

değerlendirmeler bulunmalıdır. 

 

4. ADAYIN EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 

 

Adayın; a) son 5 yılda (Sosyal Bilimlerde son 2 yılda) verdiği değişik derslerin adları ve 

kredileri, b) varsa yönettiği yüksek lisans, tıpta uzmanlık ve doktora tezlerinin sayıları, bu 

bölümde belirtilir. 

 

5. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME ETKİNLİKLERİ 

 

Bu bölümde adayın yönetici veya üye olarak ulusal ve uluslararası toplantılar 

düzenlemedeki etkinliği değerlendirilir. 

 

6.  ADAYIN DİĞER FAALİYETLERİ 

 

Adayla ilgili olup yukarıdaki maddelerde yer almayan mesleki kuruluşlara üyelik, diğer 

bilimsel ve mesleki etkinlikler gibi belirtilmesinde yarar görülen hususlar bu bölümde yer 
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alır. 

 

7. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

7.1. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

Bu bölümde adayın yayınlarının başvurulan anabilim dalı ile ilgili olup olmadığı, 

yayınların nitelik ve nicelik yönünden yeterliliği diğer önemli faaliyetleri kısa ve öz bir 

şekilde belirtilir. 

 

7.2. SONUÇ 

 

Burada raporu hazırlayan öğretim üyesinin aday hakkında oluşan görüşünü ve aynı 

kadroya başvuran başka adaylar da varsa, ana ölçütler bakımından öncelik sıralaması 

yaparak, bunların hangisinin atanmasını uygun gördüğü (sadece tercih edilen adaya ait 

raporda) belirtmesi uygun görülmektedir. 

 

Raporu Düzenleme Tarihi:    Raporu Hazırlayan Öğretim Üyesinin 

İmzası 

 

 

  Unvanı, Adı-Soyadı 

 

Not: Raporun her sayfası, raportör tarafından imzalanmış veya parafe edilmiş olmalıdır. 
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EK – 2 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURAN ADAYLAR 

HAKKINDA HAZIRLANACAK KİŞİSEL DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU 

 

AMAÇ: Formun amacı; rapor hazırlamakla görevlendirilen öğretim üyelerine kolaylık 

sağlama yanında, aynı kadroya başvuran adaylara ait raporlardaki 

değerlendirmeleri kıyaslama olanağı vermektir. Bu nedenle, aday hakkında 

kişisel rapor hazırlayan öğretim üyesinin aşağıdaki örnekte öngörülen başlık ve 

alt başlıklar altında görüş ve değerlendirmelerini yazmaları önerilmektedir. 

 

KİŞİSEL RAPOR ÖRNEĞİ 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ ………....... FAKÜLTESİ ..................... ANABİLİM DALINDA 

AÇlK PROFESÖR KADROSUNA ATANMAYA İSTEKLİ 

………………………………… 

HAKKINDA KİŞİSEL RAPOR 

 

Raporu hazırlayan: Prof. Dr. /      ……………………………………………………………… 

                                                      …………Üniversitesi ……………………………Fakültesi 

                                                      ……………………………………Anabilim Dalı 

 

GİRİŞ 

 

Bu paragrafta raportöre verilen görevin konusu, görevlendirme yazısının tarihi ve sayısı, 

kendisine gönderilen dosyada sözü edilen "adayların başvuru dosyasında bulunması gereken 

bilgi ve belgelerin” tamam olup olmadığı belirtilmelidir. 

 

1. ADAYIN KISA ÖZGEÇMİŞİ 

 

2. ADAYIN YAYINLARI 
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2.1. YAYINLAR 

 

Adayın dosyasında ve yayın listesinde hangi türden kaçar tane yayın bulunduğu, yurt 

içi ve dışı yayın sayıları da belirtilerek özetlendikten sonra bu yayınların aşağıdaki paragraf 

başlıklarıyla belirtilen gruplar halinde ve her yayına ilgili grupta bir sıra numarası vererek 

ayrı ayrı tanıtımı yapılmalı ve bilimsel nitelikleri açıklanmalıdır. Özellikle adayın bilim 

doktoru ve sanatta yeterlilik ya da tıpta uzmanlık unvanı aldıktan sonra yayınlarının 

tanıtımında bunların bilime, sanata ve uygulama alanına katkıları daha ayrıntılı olarak 

açıklanmalıdır. 

Bu bölümde sırası ile adayın; a) makaleleri, b) kitapları, c) bildirileri, d) editörlük, 

yayın kurulu üyeliği ve hakemlikle ilgili etkinlikleri, e) yayınlarına yapılan atıflara ilişkin 

görüş ve değerlendirmeler yer almalıdır. 

 

3. ADAYIN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 

 

Bu bölümde sırası ile; a) yürüttüğü veya araştırıcı olarak katıldığı yurt dışı ve yurt içi 

tamamlanmış araştırma projelerine ilişkin görüşler, b) aldığı patentler ve c) ödüllerle ilgili 

değerlendirmeler bulunmalıdır. 

 

4. ADAYIN EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 

 

Adayın; a) son 5 yılda (Sosyal Bilimlerde son 2 yılda) verdiği değişik derslerin adları ve 

kredileri, b) varsa yönettiği yüksek lisans, tıpta uzmanlık ve doktora tezlerinin sayıları, bu 

bölümde belirtilir. 

 

5. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME ETKİNLİKLERİ 

 

Bu bölümde adayın yönetici veya üye olarak ulusal ve uluslararası toplantılar 

düzenlemedeki etkinliği değerlendirilir. 

 

6.  ADAYIN DİĞER FAALİYETLERİ 

 

Adayla ilgili olup yukarıdaki maddelerde yer almayan mesleki kuruluşlara üyelik, diğer 

bilimsel ve mesleki etkinlikler gibi belirtilmesinde yarar görülen hususlar bu bölümde yer 
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alır. 

7. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

7.1. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

Bu bölümde adayın yayınlarının başvurulan anabilim dalı ile ilgili olup olmadığı, 

yayınların nitelik ve nicelik yönünden yeterliliği diğer önemli faaliyetleri kısa ve öz bir 

şekilde belirtilir. 

 

7.2. SONUÇ 

 

Burada raporu hazırlayan öğretim üyesinin aday hakkında oluşan görüşünü ve aynı 

kadroya başvuran başka adaylar da varsa, ana ölçütler bakımından öncelik sıralaması 

yaparak, bunların hangisinin atanmasını uygun gördüğü (sadece tercih edilen adaya ait 

raporda) kesin bir şekilde belirtmesi uygun görülmektedir. 

 

Raporu Düzenleme Tarihi:    Raporu Hazırlayan Öğretim Üyesinin 

İmzası 

 

 

Unvanı, Adı-Soyadı 

 

Not: Raporun her sayfası, raportör tarafından imzalanmış veya parafe edilmiş olmalıdır. 
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EK – 3 

FEN-MÜHENDİSLİK VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE                                                                                                                                                     

YARDIMCI DOÇENTLİK İÇİN BAŞVURULARDA ADAYIN                                                                                   

AKADEMİK ETKİNLİK FORMU 

Adayın Adı Soyadı:  

 

    

Kurumu:                

 

    

Akademik Unvanı:   

 

    

İmzası:                  

 

    

ETKİNLİK ETKİNLİK SAYISI PUANI 

A.Makaleler     

      

      

      

      

   Makale Toplamı     

B.Kitaplar     

      

      

      

      

   Kitaplar Toplamı     

C.Bildiriler     

      

      

      

      

   Bildiriler Toplamı     

D. Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik     

      

      

      

      

  Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik Toplamı      

E.Yapılan Atıflar     

      

      

      

      

  Atıflar Toplamı     

F.Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri     

      

      

      

      

  Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri Toplamı     

G.Bilimsel Toplantı Düzenleme     

      

      

      

      

   Bilimsel Toplantı Düzenleme Toplamı     

   GENEL TOPLAM  
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EK – 3 
SOSYAL BİLİMLER VE GÜZEL SANATLAR (MÜZİK, SİNEMA, TELEVİZYON, 

VİDEO, FOTOĞRAF SANATLARI) ALANINDA YARDIMCI DOÇENTLİK İÇİN BAŞVURULARDA 

ADAYIN AKADEMİK ETKİNLİK FORMU 

Adayın Adı Soyadı:  

 

    

Kurumu:                

 

    

Akademik Unvanı:   

 

    

İmzası:                  

 

    

ETKİNLİK ETKİNLİK SAYISI PUANI 

A.Makaleler     

 

    

 

    

 

    

   Makale Toplamı     

B.Kitaplar 
        

   

 

    

   Kitaplar Toplamı     

C.Bildiriler     

      

   

      

   Bildiriler Toplamı     

D. Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik     

 
    

   

      

  Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik Toplamı      

E.Yapılan Atıflar     

 
    

   

      

  Atıflar Toplamı     

F.Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri     

 
    

 

    

 

    

  Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri Toplamı     

G.Bilimsel Toplantı Düzenleme     

   

   

      

   Bilimsel Toplantı Düzenleme Toplamı     

H. Tasarımlar     

I.Müzik ve Görsel-İşitsel Kompozisyonlar     

İ. Sanatsal Ödüller     

   

 

    

 

    

   Sanatsal Ödüller Toplamı     

J.Yurtiçi Sanatsal Etkinlikler      

K.Yurtdışı Sanatsal Etkinlikler     

GENEL TOPLAM   
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 EK – 3 
FEN-MÜHENDİSLİK VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE PROSÖRLÜK İÇİN 

BAŞVURULARDA ADAYIN AKADEMİK ETKİNLİK FORMU 

Adayın Adı Soyadı:  

 Kurumu:                

 Akademik Unvanı:   

 İmzası:                  

 

ETKİNLİK 
Doçentlik Öncesi Doçentlik Sonrası 

Etkinlik Sayısı  Puan Etkinlik 

Sayısı  

Puan 

A.Makaleler         

          

          

          

          

   Makale Toplamı         

B.Kitaplar         

          

          

          

          

   Kitaplar Toplamı         

C.Bildiriler         

          

          

          

          

   Bildiriler Toplamı         

D. Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik         

          

          

          

          

  Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik Toplamı          

E.Yapılan Atıflar         

          

          

          

          

  Atıflar Toplamı         

F.Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri         

          

          

          

          

  Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri Toplamı         

G.Bilimsel Toplantı Düzenleme         

          

          

          

          

   Bilimsel Toplantı Düzenleme Toplamı         

   GENEL TOPLAM         
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EK – 3 
SOSYAL BİLİMLER VE GÜZEL SANATLAR (MÜZİK, SİNEMA, TELEVİZYON, 

VİDEO, FOTOĞRAF SANATLARI) ALANINDA PROFESÖRLÜK İÇİN BAŞVURULARDA 

ADAYIN AKADEMİK ETKİNLİK FORMU                                                                                                                                                                                             

Adayın Adı Soyadı:  

 Kurumu:                

 Akademik Unvanı:   

 İmzası:                  

 

ETKİNLİK 
Doçentlik Öncesi Doçentlik Sonrası 

Etkinlik Sayısı  Puan Etkinlik 

Sayısı  

Puan 

A.Makaleler         

          

          

          

   Makale Toplamı         

B.Kitaplar         

          

          

          

   Kitaplar Toplamı         

C.Bildiriler         

          

          

   Bildiriler Toplamı         

D. Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik         

          

          

          

  Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik Toplamı          

E.Yapılan Atıflar         

          

          

          

  Atıflar Toplamı         

F.Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri         

          

          

          

  Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri Toplamı          

G.Bilimsel Toplantı Düzenleme         

          

          

          

   Bilimsel Toplantı Düzenleme Toplamı         

H. Tasarımlar         

I.Müzik ve Görsel-İşitsel Kompozisyonlar         

İ. Sanatsal Ödüller         

          

          

          

    Sanatsal Ödüller Toplamı         

J.Yurtiçi Sanatsal Etkinlikler          

K.Yurtdışı Sanatsal Etkinlikler         

   GENEL TOPLAM         

 


