
POLİS AKADEMİSİ ÖĞRETİM ELEMANLIĞINA ATAMA 

VE YÜKSELTME KRİTERLERİ 

 

İlan ve Atama Usulü  

(1) Akademi Başkanı, ihtiyaçların belirlenmesi için PAEM Müdürü, ilgili Enstitü 

Müdürü ve Polis Meslek Yüksekokulu Müdürünün kendi yönetim kurullarının görüşlerini de 

alarak, gerekçeli görüşüyle açık bulunan kadroları ilan eder. 

İlanda, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı, bulundukları 

yer ve alınacak personelde aranacak şartlar, müracaat edilecek yer ve en son müracaat tarihi 

ile sınavların yapılacağı yer ve zamanı ile diğer gerekli hususlar yer alır.  

(2) Boş kadrolara yapılacak öğretim üyelerinin atama ilanı, Devlet Personel Başkanlığı 

ve Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitelerinde yayınlanır. (Değişiklik: 

08/10/2015-13 sayılı AYK 3 nolu karar.) Bu ilânda adaylara en az onbeş günlük başvurma 

süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.  

(3) İlan metninde, bu Yönetmelik kapsamında adaylarda aranan şartlar, son başvuru 

tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının 

açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi 

ilan tarihinden itibaren onbeş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, şahsen 

veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi 

üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan 

başvurular dikkate alınmaz. 

(4) Yapılacak atamalar, Başkanın önerisi, Genel Müdürün uygun görüşü üzerine 

Bakan tarafından gerçekleştirilir.  

(5) Akademiye bağlı birimlerde görev yapan kadrolu öğretim elemanlarının, aranan 

şartları taşımaları kaydıyla, boş kadrolara atanmalarında ilan şartı aranmaz. 

 

Doktor Öğretim Üyeliğine Atanma (Değişik ibare: 27/07/2018 tarihli ve 2018/17 

sayılı AYK kararı.) 

(1) Doktor Öğretim Üyeliği kadrosuna atanacaklarda; (Değişik ibare: 27/07/2018 

tarihli ve 2018/17 sayılı AYK kararı.) 

a) Atanacağı alanla ilgili doktora diplomasına sahip olmak,  

b) Kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150-200 

kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmış olmak, 

c) Akademik etkinlik puanının en az 20 olması, şartları aranır.  

(2) Yabancı dil sınavı, biri o dilin öğretim elemanı olmak üzere, Akademi Yönetim 

Kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Bilim alanı 

bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar. Sınav 

dört saat süreli olup, sınav süresinde sözlük kullanılabilir. Sınavı değerlendiren jüri başarı ve 

başarısızlığı belirten tutanağı sınav belgeleri ile birlikte sınavı yapan dekanlığa, enstitü 

müdürlüğüne veya Başkanlığa teslim eder. 

(3) Dil sınavında başarılı olanlar için Başkan, PAEM Müdürü veya Enstitü Müdürü en 

az biri Akademi dışından olmak üzere üç profesör veya doçentten oluşan bir jüri tespit ederek 

bunlardan adayların özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını incelemelerini ve her aday 

hakkında en geç bir ay içinde yazılı görüş bildirmelerini ister. Jüri üyeleri, bir kadroya birden 



fazla başvuru olması halinde bir adayı tercih nedenlerini raporlarında bildirir. PAEM Müdürü 

veya Enstitü Müdürü kendi yönetim kurullarının da görüşünü aldıktan sonra önerilerini dosya 

ile birlikte Başkana sunar.  

Polis Meslek Yüksek Okulları için ilan edilen Doktor Öğretim Üyeliği, (Değişik 

ibare: 27/07/2018 tarihli ve 2018/17 sayılı AYK kararı.) Doçentlik ve Profesörlük 

kadrolarına yapılacak başvuruların değerlendirilmesi Başkanlık tarafından oluşturulan 

komisyonca yapılır.  

Başkan atama işleminin başlatılıp başlatılmayacağına Akademi Yönetim Kurulunun 

görüşünü de aldıktan sonra karar verir. 

(4) Doktor Öğretim Üyeliğine yeniden atanabilmek için en son atanma tarihinden 

itibaren akademik etkinlik puanının 40’dan az olmaması gerekir. Doktor Öğretim Üyeliğine 

yeniden atamalar için, fakültelerde ilgili dekan, enstitü ve meslek yüksekokullarında ilgili 

müdür, bölüm başkanının görüşüne dayanan önerisini Başkan’a sunar. Atamalar ikişer veya 

üçer yıllık süreler için yapılır. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. 

 

Doçentliğe Atanma  

(1) Başkan, başvuran adayların durumlarının incelenmesi için on beş gün içinde, varsa 

biri ilgili birim yöneticisi olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanından yoksa en yakın 

bilim alanından en az biri Akademi dışından olmak üzere üç profesörden oluşan bir jüri tespit 

eder. Jüri, adayların özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını inceler ve her aday hakkında 

yazılı görüşünü en geç bir ay içinde bildirir. Jüri üyeleri, aynı kadroya birden fazla başvuru 

olması halinde hangi adayı tercih ettiğini gerekçesiyle raporlarında bildirir.  

(2) Başkan bu görüşlere dayanarak, Akademi Yönetim Kurulunun gerekçeli görüşünü 

de aldıktan sonra atama işleminin başlatılıp başlatılmayacağına karar verir. 

(3) Akademi bünyesinde doçentlik kadrosuna atanacak adayın;  

a) Doçentlik unvanını almış olması,  

b) Akademik etkinlik puanının en az 150 olması, (Değişik: 27/07/2018 tarihli ve 

2018/17 sayılı AYK kararı.) 

c) (Mülga: 27/07/2018 tarihli ve 2018/17 sayılı AYK kararı.)  

şartları aranır. 

 

Profesörlüğe Yükseltme ve Atanma  

(1) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini 

tespit için Akademi Yönetim Kurulu tarafından, en az ikisi başka üniversitelerden olmak 

üzere beş profesör tespit edilir. Bunlardan adayların özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

inceleyerek her biri hakkında en geç bir ay içinde ayrı ayrı yazılı görüş vermeleri, bir kadro 

için birden fazla aday varsa hangi adayı tercih ettiklerini bildirmeleri istenir.  

Başkan, Akademi Yönetim Kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar 

üzerine, atama işleminin başlatılıp başlatılmayacağına karar verir.  

(2) Akademi bünyesinde profesörlük kadrosuna atanabilmek için;  

a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl geçmiş olması,  

b) Doçentlik unvanını aldıktan sonra özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olması, 

c) Akademik etkinlik puanının en az 200 puan (bu puanın yarısı doçentlikten sonra 

alınmalıdır), (Değişik: 27/07/2018 tarihli ve 2018/17 sayılı AYK kararı.)  

d) (Mülga: 27/07/2018 tarihli ve 2018/17 sayılı AYK kararı.)  



şartları aranır. 

 

Öğretim Görevlilerinin Atanması 

(1) Akademik kadrolu öğretim görevlisi olarak atanabilmek için adayın;  

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvurularda, başvuru alanı ile ilgili 

lisans ve yüksek lisans programını bitirmiş veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 

5 yıl tecrübeli olması,  

b) YDS, KPDS veya ÜDS Yabancı Dil Sınavından en az 50 veya Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puanı almış olması, yabancı dil 

dersini vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlileri için ise, YDS, KPDS veya ÜDS’den 

en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer 

puanı almış olmak, (Değişik: 27/07/2018 tarihli ve 2018/17 sayılı AYK kararı.) 

c) ALES’ten en az 70 puan almış olması,  

d) Başvurulan alanda en az bir bilimsel eser yayımlamış olması,  

e) Giriş sınavı bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından ilan edilen alanla ilgili bilgi 

düzeyini ölçecek şekilde yazılı olarak yapılır. 

(2) Meslek yüksekokullarında görev alacaklar için yabancı dil puanı Akademi 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

 

Okutmanların Atanması - (Mülga: 27/07/2018 tarihli ve 2018/17 sayılı AYK 

kararı.) 

 

Araştırma Görevlilerinin Atanması  

(1) Araştırma görevlisi kadrosu Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir. Akademi 

tarafından yapılacak giriş sınavı sonunda başarılı olup aranan nitelikleri taşıdığı tespit edilen 

adaylar en çok üç yıl süre ile araştırma görevlisi olarak atanırlar. Atanma süresi sonunda 

görevleri kendiliğinden sona erer. Araştırma görevlilerinin ilgili yönetim kurullarının da 

görüşü alınarak aynı atama usulü ile yeniden her defasında iki yıl süre ile atanmaları 

mümkündür. Bu hüküm, lisansüstü eğitim-öğretim için yurtdışına gönderilen araştırma 

görevlileri hakkında uygulanmaz. 

(2) Akademi bünyesinde araştırma görevlisi kadrosuna atanacaklarda;  

a) Başvuru alanı ile ilgili bir lisans programından mezun olmak,  

b) YDS, KPDS veya ÜDS yabancı dil sınavından en az 50 puan veya Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puanı almış olmak,  

c) ALES’ten en az 70 puan almış olmak,  

d) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 

otuz beş yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır. 

 

Uzmanların Atanması - (Mülga: 27/07/2018 tarihli ve 2018/17 sayılı AYK kararı.) 

 

Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanları İçin Giriş Sınavları ve 

Komisyonlar  

a) Başvuru Kabul Komisyonu  

(1) Akademi Yönetim Kurulunun belirlediği ölçütler ve ilgili mevzuat çerçevesinde 

görev yapmak üzere Başkanın onayı ile Başvuru Kabul Komisyonu kurulur.  



(2) Başvurular ilan edilen tarihler arasında, ilânda belirtilen tüm belgelerin aslı veya 

kurum tasdikli nüshaları şahsen Başvuru Kabul Komisyonuna teslim edilmek suretiyle yapılır. 

Aranan şartları taşımayan başvurular iade edilmez. 

(3) Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde 

yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatleri içerisinde, POLİS AKADEMİSİ 

BAŞKANLIĞI, PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen 

veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya belirtilen tarihten sonra yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir.  

(4) Başvuruları alma görevini yürüten personel, istenilen evrakın tam ve istenilen 

nitelikte olduğunu tespit ettikten sonra adayın belgelerini teslim alır ve bir başvuru dosyası 

oluşturur. Teslim aldığı belgelerin nitelik ve sayılarını belirtir iki suret alındı formunu 

düzenleyerek imzalarını tamamlar ve bir suretini adaya verir.  

(5) Başvuru Kabul Komisyonu, ilân edilen sürenin sonunda toplanan müracaat 

dosyalarını değerlendirmek üzere, son müracaat tarihinden sonraki mesai günü toplanır ve 

adayların ilânda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını inceleyerek sonucu bir tutanakla 

tespit eder. Başvuru sonuçları Akademi internet sitesinden duyurulur.  

(6) Başvuru Kabul Komisyonunca yapılan inceleme sonunda, adaylık şartlarını 

taşımadığı sonradan tespit edilen adayın başvurusu geçersizdir. Doçent kadrosuna profesörler, 

(Değişik ibare: 27/07/2018 tarihli ve 2018/17 sayılı AYK kararı.) doktor öğretim üyesi 

kadrosuna, kadrosuna profesör ve doçentler başvuramazlar. 

(7) Başvurusu kabul edilen adaya “Sınav Giriş Belgesi” teslim edilir. Bu belge, sadece 

adayın Akademi tesislerinde sınava girişi amacıyla kullanılır.  

 

b) Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanları İçin Giriş Sınavı Jürisi  

(1) Giriş sınavı jürisi; her bir başvuru alanı için Başkan tarafından belirlenecek ilgili 

alandan üç asıl bir yedek öğretim üyesinden oluşur. (Değişik: 27/07/2018 tarihli ve 2018/17 

sayılı AYK kararı.) Öğretim üyesi bulunmayan alanlarda öğretim görevlileri de 

görevlendirilebilir. Sınav jürisi üyelerinin atama yapılacak öğretim elamanı kadro unvanının 

gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır.  

(2) Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler.  

 

c) Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı  

(1) Sınav jürisi başvuruda bulunan adaylar arasından ilân edilen kadro sayısının on 

katına kadar adayı: 

a) Fakülte ve Enstitülere başvurularda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının 

%40’ını,  

b) Meslek Yüksekokullarına başvurularda ise ALES puanının %70’ini ve lisans 

mezuniyet notunun %30’unu, dikkate alarak belirler ve ilân eder. Bu sıralamaya göre son 

sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı sınava 

çağırılır. Başvuru sayısının ilân edilen sayının on katından az olması halinde adayların tamamı 

giriş sınavına alınır.  

c) (Mülga: 27/07/2018 tarihli ve 2018/17 sayılı AYK kararı.) 

 



(2) Giriş sınavları sınav jürisi tarafından yazılı olarak yapılır. Sınavlarda adayın 

meslekî ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve 

başvurduğu alanla ilgili bilgi ve yetenek düzeyi değerlendirilir.  

(3) Raportör, giriş sınavının sorularını ve değerlendirme puanlarını tutanak altına 

alınır. 

 

d) Değerlendirme 

(1) Sınav jürisi değerlendirmesinde; 

a) ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların 

değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES 

puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının 

%10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; 

b) Polis Meslek Yüksek Okullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan 

muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun 

bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu 

ve giriş sınavı notunun %35’ini; 

hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. 

c) Adayların başarılı sayılabilmesi için yazılı giriş sınavı sonucunun 100 üzerinden en 

az 70 olması gerekir. 

d) (Mülga: 27/07/2018 tarihli ve 2018/17 sayılı AYK kararı.) 

 (2) Sıralama sonucunda adayların eşit puan almaları durumunda;  

a) Yazılı sınav puanı yüksek olan aday,  

b)Eşitlik bozulmadığı durumda yüksek lisansını bitiren aday,  

c)Eşitlik yine bozulmamışsa, yabancı dil puanı yüksek olan aday sıralamada üst sıraya 

yerleştirilir.  

d)Yine eşitlik bozulmamışsa kura çekilir ve liste oluşturulur.  

e) (Mülga: 27/07/2018 tarihli ve 2018/17 sayılı AYK kararı.) 

(3) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen 

kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki 

mevzuatlara göre yapılır. 

 

Başarılı Adayların Atama İşlemleri  

Kadroya Yerleştirme ve Yedeklerin Çağrılması  

(1) Değerlendirme sonucu başarı sıralamasına göre, en üst sıradan itibaren, ilânda her 

bir kadro için ihtiyaç olarak gösterilen sayıda belirlenen adayın müracaatta bulundukları 

kadrolara yerleştirme işlemleri yapılır.  

(2) Asıl adayların, değerlendirme sonuçlarının ilân tarihinden itibaren 10 gün 

içerisinde Akademi Personel Şube Müdürlüğüne müracaat etmemeleri, güvenlik 

soruşturmasının olumsuz gelmesi, olumlu olup da atandıkları kadrolarda yürürlükteki 

mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri 

halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde, yedek olarak 

belirlenen adaylarla sırasıyla irtibata geçilerek aynı işlemlere devam edilir.  

 

 

 



Güvenlik Soruşturması  

Yapılan sınavlar sonunda başarılı olan asıl adayların soruşturmaları Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır ve güvenlik 

soruşturması sonuçlarına göre atama işlemleri yürütülür.  

 

Sağlık Şartları  

Yapılan sınavlar sonunda başarılı olan asıl adayların Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları 

Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uyarınca memur ya da kamu görevlisi olarak istihdam 

edilmelerinde bir sakınca bulunup bulunmadığı tam teşekküllü hastaneden aldırılacak heyet 

raporu ile tespit edilir. Bu rapor incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi 

Başkanlığına gönderilir ve alınan cevaba göre atama işlemleri yürütülür.  

 

Kararın uygulanması  

Polis Akademisi bünyesinde öğretim elemanlarının atanması ve yükseltilmesine ilişkin 

tüm işlemler, mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda bu kararda belirtilen kriter, usul ve 

esaslara göre yapılır 

 

AKADEMİK ETKİNLİKLERİ PUAN ÇETVELİ 

İki yazarlı çalışmalar için puanların (k=0.8) ile, üç yazarlı çalışmalar için (k=0.6) ile; 

dört ve daha fazla yazarlı çalışmalar için (k=0.4) ile çarpılarak, elde edilen puan çalışmanın 

her bir yazarının akademik puanı olarak kabul edilir.  

 

 Puan 

a) SSCI, SCI-Expanded ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Tam 

Makale Puanı 
50  

b) Alan Endeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Tam Makale Puanı 40 

c) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan Yayım Puanları 35  

d) Ulusal Hakemli ve Diğer Bilimsel Dergilerde Yapılan Yayım Puanları  

1) Hakemli dergilerde tam metni basılmış makaleler 35  

2) Diğer bilimsel dergilerde tam metni basılmış makaleler (Buradan elde 

edilen toplam puan başvurulan kadroda istenen asgari akademik etkinlik 

puanının 1/3’ünü geçemez 

10 

3) Tercüme bilimsel makaleler 5 

e) Kitap Puanları   

1) Yurt dışında tanınmış bir yayın evi tarafından yabancı dilde yayımlanmış 

bilimsel kitaplar 
50 

2) Yurt dışında bir yayın evi tarafından yabancı dilde yayımlanmış bilimsel 

kitapta bölümler 
30 

3) Türkiye’de Türkçe ya da yabancı dilde yayınlanmış bilimsel kitaplar (ders 

kitapları hariç) 
40 



4) Türkçe bilimsel kitapta bölümler 30 

5) Tercüme bilimsel kitaplar 20 

6) Tercüme bilimsel kitapta bölümler 5 

f) Atıf puanları   

1) Atıf indeksleri kapsamındaki dergilerde ki makalelerde yapılan atıflar 5 

2) Diğer bilimsel dergi ve kitaplarda yapılan atıflar 3 

g) Editörlük ve Hakemlik Puanları  

1) Bilimsel kitapta editörlük 15 

2) Uluslar arası atıf indeksleri kapsamındaki dergilerde editörlük 30 

3) Ulusal hakemli dergilerde editörlük 15 

4) Diğer bilimsel dergilerde editörlük  5 

5) Tercüme bilimsel kitap editörlüğü 5 

6) Hakem Kurulu Üyeliği (dergi başına) 5 

  

h) Kongre ve Sempozyum Puanları   

1) Tam metni basılmış uluslararası kongre veya sempozyum tebliği 15 

2) Özeti basılmış uluslararası kongre veya sempozyum tebliği 5 

3) Tam metni basılmış ulusal kongre veya sempozyum tebliği 10 

4) Özeti basılmış ulusal kongre veya sempozyumtebliği 2 

i) Tez Yönetme Puanları  

1) Bitirilen yüksek lisans tezi (Buradan elde edilen toplam puan başvurulan 

kadroda istenen asgari akademik etkinlik puanının 1/5’ini geçemez) 
5 

2) Bitirilen doktora tezi (Buradan elde edilen toplam puan başvurulan kadroda 

istenen asgari akademik etkinlik puanının 1/5’ini geçemez) 
10 

j) Ödül Puanları  

1) Uluslararası bilimsel ödüller 15 

2) Ulusal bilimsel ödüller (TÜBİTAK, TUBA gibi kurumlar tarafından verilen 

ödüller) 10 

k) Bilimsel Toplantı Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği Puanları  

1) Uluslararası bilimsel toplantı düzenleme (Buradan elde edilen toplam puan 

başvurulan kadroda istenen asgari akademik etkinlik puanının 1/5’ini 

geçemez) 

15 

2) Ulusal bilimsel toplantı düzenleme (Buradan elde edilen toplam puan 

başvurulan kadroda istenen asgari akademik etkinlik puanının 1/5’ini 
10 



geçemez) 

l) Proje Puanları   

1) Uluslararası kuruluşlar nezdindeki projeler 15 

2) TÜBİTAK, DPT ve benzeri ulusal kurumlar nezdindeki projeler 10 

3) Diğer projeler 6 

m) Eğitim Öğretim Puanları  

1) Son beş yıldakiher bir yıllık ders için 6 

          2) Son beş yıldaki her bir yarıyıllık ders için 3 

n) Yöneticilik Puanları (Her yıl için)  

1) Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü, Başkan Yardımcılığı 15 

2) Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür 

Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
10 

3) Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Meslek 

Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 
5 

 

Not: Elektronik ortamda yayınlanan çalışmalara matbu eserlere verilen puanın yarısı kadar 

puan verilir. 


