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YALovA *jci/ER§İTEsİ
öĞR_EriM üyELiĞlıt yOxsnİİllrııt vı ırıımıöLçüTLERi iıt lıciı-i srÜİo;Üİİnİ""'

ı. AMAÇ
Bu esasların amacı; belirlcnen akademik ilkcler vc lilçüller ile Yalova Ünivcrsitesi öğretimü!,elerininj
a) Bilim ve sanat dallannda ulusa] ve ııluslamrasl düzeydc etkinlik gösıermeIerini sağlamak,

:] §:ls:J^:9:j.r-]:rini akıaraıai bilgilerin yayılmasıİa;;;;İİ*,İ;;Ü;a bulıınmak,c' İ(ekaDel onaml olu5turaıak Öörclim üyelerinin hcm kendilerinin hem de tılkemizin biiim,,eknik. külıür ve sanaı alanlarında-ilerlemcsini sağlamak.
d) Üniversiıe 

. 
bünyesindeki öğrcıim tlyeligine 

-ytlkseltİ|rne 
ve aıanmalarda aranacak asgarikoşullaıı belirleyen §tandartları oluşturmaiıır.

2. KAPSAM
Bu_esaslaı; YaIova Ünivenitesi'nin Dokıor Öğıetim Üyesi. Doçent ve Profesör kadrolarına ilkdcfa atan8caklar ile yeniden alanacak olan ög."-ti, uy"ı*nin uiu'nru tiıçtıi".ıni atır"nı.r.

3. DAYANAK
Bu Esaslar._25.17 sayıll Yükseköüreıim Kanunıı'nun ilgili maddclcri ve l7588 sayılı ÖğretimL't,eliğinc Yükseltilmc Vc Aıanma Yöneheligi.ne dayaİılarai l,-İİİ-ın,İı,.-

]. T.{NIMLAR
a) SCI : Science Citation lndexb) scl-Expanded : Science Ciıaıion lndex-Expandedc) sscl : social sciences citaıion Indexd) AHCi i An and llumanities lndexe) ULAKBIM TR Dizin : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkczi tamlindan taranan ulusalhaiemli dergilerde yayımlanmış maiale
0 YDS : Yabancı Di| Sınavı
9 YOKDIL : Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
ll) BTl,"i Yaz..lr__ : 1tk yazarlı makale veya Danlşmanlığınt yaptigı lisansiısttı
öğrenci(leJ) ile birlikte yazılmtş makale (aynı maka|cde birden fazla;ğre;çİ v; ikinci dantşman
da yer alabilir).

5, GENEL iLKDLER

5.1. Kıdro Tılebi
Yalova Üniversitesi birimlerine akademik pcrsonel ıalebi; ilgili bi'lilm/progıam taralindan,
k:dro ve eğitin/araşlırma ihtiyaçlan diktaıe alınaıai gerekğeli olaıal 

' 
hazıılantr ve iI8ili

Fakültc/Yüksekokul/Enstilü Yöncıim Kurulunca değerlindiriiir. ].alep, olumlu bulunması
halinde, ilgili birim yöneticisi taralindan kadro ilanı için Rekttırluge gerekçeli olarak bildirilir.

5.2. Kadro İlını
Açtk buiunan ve ilan edilmesi Rckıörlükçe uygun görilIen kadrolar,2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu hükümlerine göre Rekıö.lük ıalaflndan ilaı edilir.

5.2.1. İlıı Edile. Kıdrolırı Bıgvuıu ve lra.ıen B.lgclc. "7Tr}a
IIanda aranan Ozelliklcre sahip adaylardan, 254'l Sayılı Yükseköğrcıim Kanunu ve,6u ranuna ' '

dayalı olarak çtkanılan Yönetmelikler iIe bu l]saslardı öngörülen şartların ve belğclciin yanı

,l
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sta, başvurulan kadro için yeücrliliği ve asgaİi ölçüıleri sağladığını belirten dokümınla. istenir

6. BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ
6.1. Doktor ÖğrctiD Üyesi kıdrosunı ilk ıtaıma
a) Bu kadrolara atanma, rektö! tarafından dört (4) yıllığına yapılır. Her atanma süresinin
sonunda görev kendiliğindcn sona erer. cörev sitesi sona erenler yenidcn atanabilirler.
b) Dil alaılnda veya Yo|o0, yabancı dille eğitim veren biıimlerdeki kadrolaıa başvuran
adaylann YDs veya YÖKDiL Sınavlannın birisinden en az 80 yıbııcl dil puani veya
eşdeğerliliği kabul edilen sırıavlardan muadil puan almış olması gerekiı.
c) Biri doktora tezinden olmak üzerc SCVSSCI/SCIBAI IcI veya ULAKBIM TR dizin
tarafindan taranan dergilerde en az iki (2) makale yayımlamış o|mak,
d) Ek- l'de belirtilen faaliyetle.den en az l00 puan karşlltğı biıimsel ctkinliklerde bulunmal,

6.2. Doktor Öğretim Üyeıi kıdıosunı yenideır atınmı
a) son atanma taİihinden sonra Ek-l'de belirtilen faaliyetlerden en az 200 puan ka§ılığı
bilimsel etkinlikte bulunrnak.

6.3. Doçentlik Kıdro3unı ıiıııma
a) Dil alanında veya %l00 yabancı dille eğitim vcıen birimlerdeki kadİolara başvuran adayla.ın
YDs veya YÖKDiL sınavlannın birisindcn en az 80 yıbııcı dil puanr veya eşdeğerliliği kabul
cdilcn sınavlardan muadil puan almış olması gcrekir.
b) Universiteleraras| Kurul tarafından kabul edilen Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nin Temel
.A.lanlan ilc ilgili asgari başvuru koşullannı sağlamış olmak,
c) Yurt dlştnda Doçent|ik unvanı almlş olanıann Üniversileleraıası Kurul tarafindan
eşdeğerlilikle.inin kabul edilmiş olması,
d) Universitelerarası Kuruldan "Doçentlik Belgesini" almış olmak,
c) Doçent kadrosuna atanabilmek için "Doçentlik sözlü snavlnda'' başanlı olmak,
0 Yükseköğıeıirn Kurulu tarafından beli.lenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az altmış
puan veya uluslararası geçerliliği kabul edilen biı yabancı dil sınavından buna denk bir puan
almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgi|i olması halinde ise bu sınavı
başka bir yabancı dilde vermek,
g) Doktora sonrastnda ve doktora ıezi kapsamı dışında olmak şanıyla SCI/SSCVSCIE/AHCI
veya ULAKBİM TR dizin ta.afından taraıan dergilerde en az dört (4) makale yayımlamış
olmai,
h)Ek-l'de belinilen faaliyetleden doktora sonİasI en az 300 puan kaşılığı bilimsel
ctkinliklerde bulunmak,

6.4. Profe§örlük kıdro§utlı ıtıtrm.
a) Dil alanında veya o4l00 yabanct dillc eğitim yeren biriııılerdeki kadıolaıa başvuran adaylann
YDS veya YÖKDiL snavlaıının birisinden en az 80 yıbııcı dil puanı veya eşdeğerliliği kabul
edilen sınavlardan muadil prıan almış olması gerekir.
b)Ek-l'de belinilen faaliyetlerden doçentlik unvanı aldüktan soıua en.ız 500 puan ka§ülığı
bilimsel etkinlikleıde bulunmak,
c) Fen Bilimleri alanında Profesöİlük kadrosuna atanmaİ tizere başvuran adaylann, "b§lıca
araştırma eseri" olarak sunduğu çallşmanırr, doçentlik unvaİu aldıktan sonra
SCVSSCVSCIE/AHCI tarafından taranan hakcmli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul
cdildiği belgelenmiş (DoI numaİası olmalı) ve adayın "başltca yazar" olduğu bir özgtın araşhrma
makalesi olmasl gerekir (Başlıca araşttrma eserinin yaylnlandüğt derginin Eıki Faklörü (lmp8cl
l-actor) son b€ş yılrn herhangi biıinde en az "0,5" veya üzclinde olmalldtİ).
d) Fen Bilimleri alanında Profesörlük kadrosuna atanmak tıze.e başvuran adaylann, BdP di§ııida,'
en az bir dlş kaynaklı ulusal veya uluslaraıası projede görev almış veya bir patenı süibi olmaıı
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gcrekir.
c) sosyal Bilimler alanında Profesörlük kadrosuna atanmal üzere başvuİan adaylartn,..b6şlıca
ıraşıtrma escri" olarak sunduğu çal|şmarıln, doçentlik unvant aldlktan sonaa
scysscyscl}-/Al lcl veya ULAKBIM TR Dizin taİafından ıaİanan hakemli dergileıde
1,ayınlanmış veya yaylna kabul edildiği belgelenmiş (Doı numara§ı olmalı) ve adayın '.başlıca
}azar" olduğu iki (2) özgün araşhrma malalesi veya ulusavuluslar arası yaylnevleri tarafından
basılmış en az bir ( l) kilap olması gerekir.
Q Aday, cn az bir yüksek lisarı§ !e).a dokıora,/uzmanlık tezi yönclmiş olmalıdır.

7. öN DnĞERı,ENDIRME, YüRüRLüK VE YüRüTME
7.1. Ön Değerlcndiıme
()ğrcıim üyelikleri için yapılan başvurulaıda. adaylann belgeledikleİi bilimseI çalışmaları ve
Jiğer aiademik i'aaliyetlcri, EK-l'dcki puanlama sistemine göre nicelikleri yönünden ön
ıleğerlendirmcyc ıabi tutulur. Dokıor Öğretim Üyesi kadroları için ön değerlendirme
I]akü|ıelerde Dckanlık, Yüksekokullarda vc Konservatuarda Müdürlük, Rekıörlüğe bağll
'ıirimlerde isc Rckti'rlüki Doçenı vc prol'esör kadroları için i§e değerlendirme Rektörlük
ıaratindan yapılır.

7.2. Yürürlİk
l}u Esaslaı, Yalova Üniversilesi Scnatosu'nda kabul
onavından sonra yürürİüğe gireİ.

edilip, Yükseköğretim Kurulu'nun

7.3. Yürütmc
l]u Esasları Yalova (Jniveİsitesi Rektörü yürütü.

\
\
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EkJ: Ögreıim Üş,esi Atanma vc Yükseltilmclcrdc Değer|cndirmeyc Alınacak Faaliyeıleı ve
Puanlama Sisıemi ile Açıklamalaİ

nKJ
ÖĞRETiM ÜYESi ATANMA VE YÜKSELTİLMELERDE DEĞERLENDiRMEYE

ALINACAK FAALİYETLER VE PUANİ,AMA SiSTEMi

(;cocl İlkcler: A-J maddeleri arasındaki çok yazırlı yay!nlarda adayın puaru: 2 yazarlıda 0.8,
3 yazaılıda 0.6. 4 ve daha çok yazarlıda 0.5 ile çarpılarak belirlenir.

A. ULUSLARARASl MAKALELER
A.ı. SCl- Expanded (Sciencc Citation ındcx), sSCI (Social Science Citaıion
Index) ve AHCI (Ans aıd tlumanities citation lndex) ta.aflndan talanan
dergilerde yayımlanmış lam makale {Yayınlanmal üzere Dol numarısı
almt makale
A.2. scl- Expanded, SSC| ve AHc| dışındaki uluslararası indekslcr
taral'tndan ıaranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup,
ıaflışmıı. vaka nkdimi ve özel ıüründe yaylnlar dtşındaki ıam
makal Ya ak üzerc I)oI numarası alm makalc
A.3. Diğcr üluslararası hakcmli dergilerde yaytmlanan teknik nd, ediıore
mektup. ıafllşma, \,aka takdimi ve öZct türünde yayınlar dtşındaki tam
flakale (),abancı dilıle./ (Yayınlanmak üzerc DoI numarası almış makale)

A.4. A,l'doki dcrgilerde dcrleme

A.5. A.2'deki de.gilcrde dcrleme

.4'.6. A.3'deki deıgilerde dcrlcme

A.7. Diğer uluslamra§ı hakcmli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre
mektup. taİtışma. val(a takdimi ve özet türünde yaynlaİ dışlndaki tam
makale (

A.8 . A-l, A.2 vc A.3 maddclerinde belinilcn dcrgilerde yayımlanan tcknik
not, editöre mektup. tanışma, vaka takdimi ve ö2cı ıüründc yayln|ar: ld,

nıııdde l e rıle be l i rl i len

lt. ULUsı,ARARAsl lriLDiRil.ER
B.l. Uluslaraıası kongre, sempozyum, panel, çalıştay 8ibi bilimsel, satıatsal
1o tllarda 5özlü olarak sunulan ve ıam metin olalal ımlanan bildiri
B.2. lJluslaıaıası kongre, sempozyum, panel. çaltştay gibi bi|imsel, sanatsal
toplanıılarda sözIü sunum, iizet metin olarak yayınlanan veya posıer olaralr

E0

60

50

50

25

|2

|2{l

50

(]

n bildiri
B.J. Posücr. Sözlü Sunum

ULUSLAR ARASI APLAR
C.l. Alanında yundıştnda yaylmlanaı kiıap |ıabuncı diD (Uluslararası
ıanlnml abancl nevlerince basılması ve IsBN'li olması zorunludur
c.2. Cl'de tanlmlanan kiıaplarda bölüm yazarhğı (yabancı dil. her bııliiıı

c.3. Cl'de tanımlanan kitaplarda editörlük

D. t] \,I RILEIt
D.l. Alanında yundışında yı anml bilimsel ki lrlsı

I
{0

\
,i

PUA\
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60
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ıa0

l5D.2, Alanında undı ı anml bilimsel ki bölümii l rtsl
50

ı20
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D,3. Makalc çevirisi

_ı0

25

l00

E. t]l.UsLARARAsI MAKA[,E, BILDiRi vE KITAPLARDA DtGER
YAZARLAR TARAFINDAN YAPI LAN ATIFLAR l2

.ı0

l5

l0

10

35

{0

20

200

7ll

F,. ULU§AL MAKALEL|ıR
}'.l. Ulusal lrakemli dorgil erde yayımlanmış tam makale (Ulakbim
eriobanlarına dahil olan

F.2. Di r hakcnrli dcı ilcrde ımlann]ı tam makalc
G. tILtJsAL B ı,D R LER

(].l. Ulusal kongle, senlpozwm, pancl, çahştay gibi bilim§el, sanatsal
tlla.da sijzlü olaıak sunulan ve tam metinli olarak ımianan bildiri

1o

G.2. Ulusal kongre, semPozvrım, panel. çalıştay gibi bilimsel. sanatsal
lantılarda ijzcı meıin olırak lanan biIdiri

L

H. IJ

G.3. SözIü Sunum, Postcr

LUSAL K AİLAR alefs ,ıoıu h ,ISBN numorosı
H.l. Alanında yayımlanan bilimsel kitap giIi üniversitenin yayın
kurulundan ko !lu ile
ı{.2. H.i,d e ıanımlanan kitaplarda bölüm yazarhğı (rer böıün için) (ilgi|i
üniversitenin kurulundan sl lu ile
I1.3. IL l'de lantmlanan ki Editijrliik

l]Rs AI] l
1.1. Ders Kitabı (Yabancl Dil
1.2. Det§ kilıbl ili üniversitenin ln kurulundan lu ile
l.J. Yardtmcü de$ kitabl ( lgili üniversiıenin yayın kurulundan geçmcsi

u iıe
i. Ul,UsAL MAKALE, Lt) R VE APLARDA D ĞER YAZARLAR
TARAFINDAN YAPI LAN ATİFLAR heı
J. PATt]NTLER

J.ı. Yurtdışı palenti almak |her paıenı iç,in; ıaüaülunmırmıŞ stireÇlel ilgili

.r.2. Yuniçi Patenli almak (her P.ltenı için: ıanonlonmanı§ süreçler ilgili

6

K. ERASMt,s Yll. },t,RTDIŞ
öĞRl:,ı,iu tLrj}tANt DEGi

r PRoGRAMLARI KAPsAMIl{DA
iNl AKTiviTDLf,Ri

L. ARA RMA PROJEL
L.ı. NATO_Sl]S, AT (cosT. AVICENNE. EUREKA, IrP6, FP7 vb.) tJN, l2ll
NSl'. UNDP. UNESco, MED_cAMPUS. Briıish Council vb, Uluslara.asl
kuaum ve kurulu larca dcsıekleaen clcrde icil
L.2. NATo-s},s, AT (cosT
NsF, [NDP. t NEsco, ME

, AVICENNI]. EUREKA, l'P6, FP7 vb.) UN,
D-CAMPIJS. British Council vb. Uluslararası

kurum ve kurul aIca desıcklenen elerde almak
l.._]. BI'lAK. DPT ve benzeri U]usal kurum ve kuruluşlarca dcsıcklenen

elerdc
L.4. B 'l'AK, DPT vc bcnzeri Ulusal kurum ve kuruluşlaİca desteklenen

elerdc rcv almak

60

90

,ı0

ı..5. ni,ı,eısiıe bilimsel lırİna elerinde BAP e öneticili

10

5

ti



l,.6. Ünivcrsite bilimsel arışıırma projelerindc BAP almak 25

l20
\t. t,l.UsLAltARAst DER(;
maddclerinde bclinilen dcr ilerdc

LERDn ED ,ı, RL K (A.l, A.2 ve A3

ve A.3N. t]LUsLARARAsı
maddclcrinde bclinilen de

DER(; LtrRDl] HAKIML K (A.l, A.2
lerdc {0

o. l) L st]L, sA:tATsAl. VF.\,A }tI.:sLE tIAKEML
DER(;iLERDE, ULUSAL VF.YA ULUSLARARAS| SE}lPozYUM vE
KoN(;RE Bil,DiRi KiT ıĞlNDA EDiTöRLüK

P. I) ER ll \lstL, sA\ATSAL VE,t,A MEsLE HAKE}l
DER(;iLf,RDE, ULUSAL vt]YA ULtJsLARARASI SEMPOZYUM VE |5KoN(;RE BiLDiRiLı]RiNDD trAKEMLiK

R.ö ı)ÜLLElt
R.l. Alanında ulusla.aİa§t bilimscl niteliİl i yanşmalarda ilk üç dereceye
8lrcn
Mansi

aıaşıırma. proje, mimaıi, ıasarım ödülleri için h€r bir araşlırınaclya, |20
60

U.f . Uluslararası bilimsel ıtrplaıtİvc clkinlikıcrdc (seınpozyum. kongre vc
konl'crans gibi) davctli olnrak
1'.J. Ulusal bilimscl top]anı ü re eıkinliklcrde (sempozyum, kongre vc

oll l in her bir a
R.2. Uluslararası kongıelcrde ilk üç dcrecevc glren lnna vc sunular
R.3. Alanında ulusal bilimsel ıİclik|i J-anşmala.da i lk üç dcreceye giren
araştırTna. pfoje, ınimari. ıasanm ödüllcri için her bir araştıımacıya, 6ll

_ı0
Mansi in heı bir lı a
R.{. UIusa1 kon relerde ilk derecc lren ve sunulaı _]0
R.5, I]i-fAK vc bilim ödülü

s. TEZ YöNETıMi (Tımıml.nmlş tez için)

s.2. Yüİsck lisans (r€r 1e:
s._3. Dokı()ra ıezinde ikinci danı manlık
s.4. yüksck lisans tczinde ikinci danı ık
s.5. Tez izleme komitesi ü

E l, Vı] Rl],t ME KATK|
T.l. Lisansüslü scviyesindc son5 yılda (Dokuır in üye
sıın aıannııı döneminıle) ı,crilen her dcrs lçln , lcn fazla l5 ders i in)
T.2. Lisans ve iinlisans scviyesindc son 5 yıldi(l)ıı*ı

son lkın o ıliineminde) verilen her den için, (en l.ızla ]5 dcrs
retim ljyclti

60

2l:l

ı

T

t

3
ln

U.D ĞER AKADEM KvE MSEL tT KLnR
U.ı. Uluslararası bilimsel ıopIanh ve etkinlik (sempoznm, kongle
konferans ibi düzenleme kurulu o]mak
l].2. Ulusal biIimscl loplan

düzcnleme kurulu
Iı ve etkinlik (sem[D2yum. kongre vc konferans
kanl olmakbi

li0

t

6

S.l. Dokl()ra 40
2ı)

l0

kont'erans gibi) davclli kon olmak

{0

l20

50

-\



- U.5. Uluslararası bilimscl ıoplanlı vo otkinliklerde (sempozyuın. kongre vc
l'erans bi örev almak

l U.6. Ulusal bilimsel k)plantl ve ctkinliklerdc (§empozyum, kongre vc
konI'erans bi reY almak
U.7. Uluslaraİasl bilimscl toplanıı ve cıkinliklerde (sempı)zylım, kon8İc !e
konIaraı]s ibi oıurum b lı
U.ll. Ulusal bilimsel ıtıplanıı ve elkinliklerde (sempozyum, kongre vc
konl'erans ibi oturum anl

lgili kuruluşlar (Me§lek odalan, Yerel Yönetimler, t]akanhklar,

20

{0

10

5

ı20

60

t0

60

.l0

20

20

ı0

30

20

ljluslamrası Kuruluşlar) ıaİaİndan di.izenlencn, planlama, mima.i proie,
kenlsel tasafım. pcyzaj tasanm. iç mima.i ta§anm, endüslri üünleri tasaİımı
düzeyinde, hcrhangi bir yanşmada (öğrenci yanşmalan hariç) jüri üyeliği

olmak

V. UY(; ıJLAMAL! ı,AALrYETLER cüzel sanallar Temel Alanında
\,. ı zgün sanat cserIerinin. besteIerin. tasarımlann veya yorum
çalışmalannın yun dlşlnda sanat, eğitim ve kühtıİ kurumıannca saıın
alınması: proje bedeli ve te|if hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı
yapılmış olmai kaydı ilc sinema, telcvizyon. radyo gibi yayın o.ganlarında
ycr alması; gösıerimc. dinletimc girmesi vcya ıasanm projclerinin dtş
ülkclcrde u ul1tnml ol,ıası
y.2 ün sanat eserleri. bes leler, tasanmlar ya da yorum çalışmalan ilc
uluslararası i karma sanaı,/lasaıım eıkinliklerine kabul edilmek
V.3. ün sanal eserleri, besteler, ıasanmlar ya da yorum çalışmal arı ile
yurtdışln da kişisel etkinliklerdc bulunmak (l'cstival, sergi, proje uygulama§ı,

sıeri, dinleti. lerlm vs
V.{.
\ unı çinde kişiscl etkinliklerdc bulunmak (l.esıival. §ergi, proje !)gulamasl, 20

ün sanat eser|cri, beste ler, lasanmlar ya da yorum çalışmala.ının

e.i, dinleti sterim vs

astl ada t

v.5.
çaIlş

gün sanat cscrlerinin, besıelerin. ıasarımlann Yc\,a yorum
maIarınln yun içinde saırıat, cğitim vc külttiİ kurumlarınca salIn

alınması; proje bcdeli vc teli
olmak kal,dı ilc sinema, ıe
alması; gösterimc. dinletime
vc kuful larııcı ulanmü
v.6. zgün sanal eserlcri, besıeler, ıasarımIar ya da yorum çalışmalan ile
ulusaI ürili karma sanartasanm eıkinliklerine kabul edilmck
\,.7. gün sanal eserleri. besıeler, ıasarımlar vida yorum çalışmalaıı ilc(i inde ürili ka.ma sanal/tasanm ctkinliklcfine kabul cdilmek
v.ıi. sanaı csellcai, besıeleİ, ıasanmlan ya da !,orum çahşmalan ile

dı ında karma sanavlasanm elkinliklerinc kabul edilmek
V.9. 8ün §anat e§erIcri. besteler. lasaİımlar 1a da yorum çalışmaları ilJunl indc karma sanaü/tasarım eıkinliklerine kabul edilmekv.ı0. Uluslarart§ı ölçekıe sempozyum, l'estival, çallşıay (workshop),
bicnal lrienal ibi sanaı/ıasarım etkinliklerine eserleri le kaıılmak
V.l l. tJlusal iilçekte sOmpozyum, l'cstival, ça|ışıay (workshop .), bienal,
lricnal ibi sanat/tasanm etkinlikieri nc eserleri le kaıılmak
V.l2. Sahne sanatiannda (dans, bate, ıiyatro. hallİ oyunları) sanaı gruplaf ı
hazlrlamak ve bu ların slcri]erinin rtdı mda sununıunı] amak 20V.I3. Sahne sanaılarında (dans, ba|e. ıiyatro halk oyunlarl) sanaı gruplan

f hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımt yapılmtş
levizyon, nd1,o gibi yayın org8nlannda yer
girmesi veya lasanm projeıcrinin kamu kurum
olması

hazırlamak ve bu arln teıiletinin nde sunumunu l5

t..9.

1,

\


