HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ
2018
(Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)
Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 13.12.2017 tarih ve 2017-394 sayı ile kabul ettiği
Yabancı Dil Kriterlerini karşılıyor olmak.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL KRİTERLERİŧ*
%100 TÜRKÇE

%30 + %100
YABANCI DİL
Bölümler/Programlar

Bölümler/Programlar
Profesör
Doçent

90 + Ders Sunuşu
90 + Ders Sunuşu
Yardımcı Doçent
90 + Ders Sunuşu
ŧ
Yüzde 30 ve % 100 yabancı dilde eğitim yapan bölümlerde yabancı dil puanı eğitim dilinden olmalıdır .
*KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından onaylanan Yabancı Dil Sınavlarında alınan puan.
70 (GS ve ADK= 65)**
70 (GS ve ADK= 65)**
70 (GS ve ADK= 65)**

80 + Ders Sunuşu***
80 + Ders Sunuşu***
80 + Ders Sunuşu***

FİLOLOJİ ve
YABANCI DİL
Bölümler/Programlar

**Güzel Sanatlar Fakültesi (GS) ve Ankara Devlet Konservatuvarı (ADK)
***Yüzde 30 ve %100 Yabancı Dilde Eğitim Yapan Bölümler (Bakınız EK 1)

(http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf)

1

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN
(1):

Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve
koşullara ilaveten (doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan yayınlar hariçtir),
1. Tıp, Diş, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Fen, Mühendislik, Sosyal, Beşeri ve İdari
Bilimler Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi ve İletişim Fakültesi alanlarında Profesörlük ve Doçentlik
Başvurularında Aranacak Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesi’ndeki
ilk altı madde kapsamındaki faaliyetlerden en az 80 puan almış olmak.

Adayın;
2. a) Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında, doçent ünvanının alındığı tarihten sonraki
döneme ait, SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış
en az birinde adayın ilk isim olduğu araştırma makalesi niteliğinde toplam dört
özgün yayına sahip olmak

b) Mühendislik Temel Alanında, doçent ünvanının alındığı tarihten sonraki döneme
ait, SCI, SCI-Expanded, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış, en az birinde
adayın başlıca yazar olduğu araştırma makalesi niteliğinde toplam dört özgün
yayına sahip olmak
c) Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı,
-Matematik-İstatistik Alanlarında SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde
biri tek yazarlı veya öğrencisi ile birlikte yazılmış ya da birden fazla
araştırmacı tarafından yazılmış ise katkısının ağırlıklı olarak kendisinde
olduğu diğer yazarlar tarafından beyan edilen olmak üzere toplam iki
özgün makaleye sahip olmak
- Fizik-Kimya-Biyoloji alanlarında SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde
biri tek yazarlı veya öğrencisi ile birlikte yazılmış ya da birden fazla
araştırmacı tarafından yazılmış ise katkısının ağırlıklı olarak kendisinde
olduğu diğer yazarlar tarafından beyan edilen, olmak üzere toplam dört
özgün makaleye sahip olmak.
d) Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında
-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi ve İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi ilk 6 madde kapsamındaki faaliyetlerden en az
80 puan almış olmak ve A1 kapsamında en az üç makale yayımlamış
olmak (A-1 kapsamında birinci isim olunan en az bir araştırma
makalesinin olması şarttır).
veya
A-1 kapsamındaki eksik bir makale için A - 4 kapsamında biri birinci isim
olmak üzere en az üç özgün araştırma makalesi, eksik bir diğer makale
için kendi bilim alanında bir kitap yayımlamış olmak.
-Hukuk Fakültesinde ilk 6 madde kapsamındaki faaliyetlerden en az 80
puan almış olmak ve A1 kapsamında en az üç makale yayımlamış olmak.
veya
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-

A1 kapsamındaki eksik bir makale için A6 kapsamındaki dergilerde en az
üç özgün makale yayımlamış olmak

-

Eksik diğer bir makale için başvurulan bilim alanında lisansüstü tezlerinden
üretilenler dışında yayımlanmış monografik nitelikte iki özgün kitabı
bulunmak

-

Eksik bir diğer makale için ise Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama
Yönergesi’ndeki ilk on iki madde (yayınlar) kapsamındaki faaliyetlerden
en az 120 puan almış olmak veya A4 kapsamında en az iki özgün makale
yayımlamış olmak veya A1b kapsamında uluslararası yabancı dilde
(İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca) uluslararası bir kitap veya
aynı kapsamda uluslararası yabancı dilde iki kitap bölümü yayımlamış
olmak.

3. Toplamda en az 150 puan almış olmak.
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DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA BAŞVURUSU İÇİN

(1)

:

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Derecesini Aldıktan Sonra (Doktora, uzmanlık tezi dışında)
1. a) Tıp, Diş, Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik alanındaki akademik birimlerde
Profesörlük ve Doçentlik Başvurularında Aranacak Değerlendirme Kriterleri ve
Puanlama Yönergesi’ndeki ilk altı madde kapsamında belirtilen faaliyetlerden en az
50 puan almış olmak ve A-1 kapsamında biri birinci isim ve özgün eser olmak üzere, en
az üç adet araştırma makalesi sahibi olmak.
b) Fen bilimleri alanında Matematik, İstatistik ve Aktüerya dışındaki akademik
birimlerde; ilk altı madde kapsamında belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan almış
olmak ve A-1 kapsamında en az 3 araştırma makalesi (A-1 kapsamında birinci isim
olduğu en az 2 makalenin olması şarttır.)
Veya
A-1 kapsamındaki eksik bir makale için A-4 kapsamında biri birinci isim olmak üzere,
en az 3 özgün araştırma makalesi,
Veya
eksik bir makale için kendi bilim alanında 1 kitap yayımlamış olmak.
Fen bilimleri - Matematik, İstatistik ve Aktüerya
İlk altı madde kapsamında belirtilen faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak ve A-1
kapsamında en az 2 araştırma makalesi (A-1 kapsamında birinci isim olduğu en
az 1 makalenin olması şarttır.)
Veya
A-1 kapsamındaki eksik bir makale için A-4 kapsamında biri birinci isim olmak üzere,
en az 3 özgün araştırma makalesi
Veya
eksik bir makale için kendi bilim alanında 1 kitap yayımlamış olmak.
c-1) Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında (Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi,
İletişim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) ilk 6 madde kapsamındaki
faaliyetlerden en az 50 puan almış olmak ve A-1 kapsamında yayımlanmış en az 3
makale (A-1 kapsamında birinci isim olunan en az 1 makalenin olması şarttır.)
veya
A-1 kapsamındaki eksik bir makale için A-4 kapsamında biri birinci isim olmak üzere, en
az 3 özgün araştırma makalesi ve eksik bir diğer makale için kendi bilim alanında 1
kitap yayımlamış olmak.
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c-2) Hukuk Fakültesinde ilk 6 madde kapsamındaki faaliyetlerden en az 50 puan
almış olmak ve A-1 kapsamında yayımlanmış en az 3 makale yayımlamış olmak.
Veya
 A1 kapsamındaki eksik bir makale için A6 kapsamındaki dergilerde en az iki
özgün makale yayımlamış olmak


Eksik diğer bir makale için başvurulan bilim alanında lisansüstü tezlerinden
üretilenler dışında yayımlanmış monografik nitelikte bir özgün kitabı bulunmak



Eksik bir diğer makale için ise Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama
Yönergesi’ndeki ilk on iki madde (yayınlar) kapsamındaki faaliyetlerden en az
75 puan almış olmak veya A4 kapsamında en az bir özgün makale yayımlamış
olmak veya A1b kapsamında uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca) uluslararası bir kitap veya aynı kapsamda
uluslararası yabancı dilde iki kitap bölümü yayımlamış olmak.

d) En az 4 ay yurtdışında kendi fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunun kabul ettiği
ve isimlendirdiği ve üniversite yönetim kurulunun onay verdiği kurumlarda (4 ay, iki yıl
içerisinde, en az bir ay olmak kaydıyla ikiye bölünebilir) lisans sonrası dönemde
bilimsel çalışma yapmış olmak ve bunu belgelemek.
veya
Doçentlik başvurularında gerekli asgari toplam puanın 2 katını (ilk altı madde
kapsamında 100, genel toplamda 180 puan) elde etmiş olmak
2. Toplamda en az 90 puan almış olmak.
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YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA BAŞVURUSU İÇİN

(1)

:

1. Doktora veya tıpta uzmanlık tezinden üretilmiş olmak koşuluyla; tüm bilim alanlarında
en az bir adet SCI, SSCI veya Expanded index veya AHCI kapsamındaki dergilerde
yayınlanmış bir makale gereklidir (vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik notlar
vs. bu kapsamda sayılmaz).
Bu koşul sağlanmadığı takdirde, ilgili bilim alanında listesi ilgili yönetim kurulunca uygun
bulunan ve Üniversite Senatosunca onaylanan hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış,
adayın 1. isim olduğu 3 makale gereklidir (vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri,
teknik notlar vs. bu kapsamda sayılmaz). Bu makalelerden biri doktora veya tıpta
uzmanlık tezinden üretilmiş olmalıdır.
2. Lisans sonrası dönemde kendi bilim alanında yurtdışında (kendi fakülte, yüksekokul
ve enstitü kurulunun kabul ettiği ve isimlendirdiği ve üniversite yönetim kurulunun onay
verdiği kurumlarda) en az 4 ay süre ile bilimsel çalışma yapmış olmaka (4 ay, iki yıl
içerisinde, en az bir ay olmak kaydıyla ikiye bölünebilir) ve bunu belgelemek
veya
Yardımcı Doçentlik başvurularında istenen yayınların 2 katını yapmış olmakb

a Yabancı dil eğitimi veren bölümlerde, lisans ve/veya öncesi eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar,
Yardımcı Doçent kadrosuna başvurduklarında kadroya atanmak için istenen ‘4 ay yurt dışında bulunma’ kriteri
aranmaz.
b

Aday,

1)

SCI, SSCI veya Expanded index veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 2 makale veya

2)

SCI, SSCI veya Expanded index veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 1 makale ve ilgili
bilim alanında listesi ilgili yönetim kurulunca uygun bulunan ve Üniversite Senatosunca onaylanan
hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış, adayın birinci isim olduğu 3 makale veya

3)

llgili bilim alanında listesi ilgili yönetim kurulunca uygun bulunan ve Üniversite Senatosunca onaylanan
hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış, adatın birinci isim olduğu 6 makale sunulabilir.

(Yukarıda 1, 2 veya3 maddelerinde sunulan makalelerden biri doktora veya tıpta uzmanlık tezinden
üretilmiş olmalıdır.)
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DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ (1)

A-YAYINLAR VE ATIFLAR
A1-A3 Kategorileri için açıklama
A1A, A2 ve A3 maddeleri kapsamına giren yayınlar “Web of Science Core Collection” veri-tabanının ilk üç bileşeni içerisinde yer
almaktadır.
Yayının günümüz tarihi itibariyle SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamında olan bir dergide yer alıp almadığı:
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
linki kullanılarak, “Journal Lists for Searchable Databases” başlığı altında ilgili index seçilerek (SCI-Expanded, SSCI veya AHCI) title, title
words, veya ISSN’e göre yapılan tarama ile belirlenmelidir.
Tarama ilgili derginin, yayının basıldığı tarihte, seçilen indekste yer aldığını göstermez.
Bir yayının geçmiş bir tarih itibariyle SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamında olan bir dergide yer alıp almadığı ise:
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=3BFnQT4Woop9h
EA4rs6&preferencesSaved=
linki kullanılarak ve “Search” alanı “Web of Science Core Collection” yapılarak, “Basic Search” modunda yapılacak tarama ile
anlaşılabilir. Bunun için, “Author” ve “Publication name” girildikten sonra “TIMESPAN” bölümüne istenilen yıl yazılarak, “MORE
SETTINGS” kısmından istenilen index türü veya türleri (SCI-Exp, SSCI, AHCI) işaretlenmelidir. Yapılan tarama ile yayının bulunması,
makalenin basıldığı derginin o tarih itibarı ile seçilen indekste yer aldığını gösterir.
ÖNEMLİ NOT: “Publication name“ WoS veri-tabanı içerisinde index’ten bulunarak ilgili alana kopyalanmalıdır.

A4 A maddesi için açıklama
Bu kategorideki yayınlar Web of Science Core Collection modunda yapılan tarama ile SCI-Exp, SSCI veya AHCI işaretlenerek
bulunamayan ancak WoS tarafından taranan diğer indekslerdeki yayınlar:
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=3BFnQT4Woop9h
EA4rs6&preferencesSaved=
linki kullanılarak ve “Search” alanı “All Databases” yapılarak, “Basic Search” modunda yapılacak tarama ile bulunmalıdır. Bunun için,
“Author” ve “Publication name” girildikten sonra “TIMESPAN” bölümüne istenilen yıl yazılması yeterli olacaktır.
A4B maddesi maddesi için açıklama
Bu kapsamına giren yayınlar:
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=3BFnQT4Woop9h
EA4rs6&preferencesSaved=
linki kullanılarak, “All Databases” kapsamıyla, Basic Search” modunda “Author”, “Publication name” ve “TIMESPAN” girildikten sonra
bulunamayan yayınlar.
WoS kapsamında yer almayan ancak farklı mesleki kuruluşlar veya yayınevleri tarafından oluşturulmuş indeksler kapsamında yer alan
yayınlardır (Scopus, Engineering, Computing and Technology; Engineered Materials Abstracts; Engineering Index/COMPENDEX PLUS;
Fluid Abstracts/FLUIDEX; INIST-Pascal/CNRS; INSPEC; Materials Information; Materials Science Citation Index; Reaction Citation Index
vb.).

ÖNEMLİ NOT: “Publication name“ WoS veri-tabanı içerisinde index’ten bulunarak ilgili alana kopyalanmalıdır.
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Derginin Yayin Tarihindeki
Etkinlik

Kriter

Puan
Etki Faktörü

A1 A) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded,
SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI
(Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki
dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri ve
derlemeler
(vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik
notlar vs. bu kapsamda sayılmaz)
A1 B) Uluslar arası yabancı dilde (İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış
uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
Bir kitabın uluslararası niteliğine
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü
yönetim Kurulu kararı ve Üniversite
Yayın Komisyonu onayı gerekir. (2)
A2. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki
dergilerde yayınlanan vaka raporu, teknik notlar ve
benzeri yazılar
(Yayınlanmış bir makale ile ilgili kısa yazılar, makale ile
ilgili veya müteakip sayılarda yayınlanan yazılar bu
kapsamda sayılır).
A3. Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI
Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel
sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında
tam metni veya özeti yayınlanmış bildiriler ve editöre
mektuplar (3)
A4. A. “Web of Science” tarafından taranan ve SCI,
SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki
uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde
yayınlanan;
a) Tam metin (derleme dahildir)
b) Vaka raporu, özet, teknik not
A 4. B. Diğer (“Web of Science” kapsamı dışındaki)
uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde
yayınlanan;
a) Tam metin (derleme dahildir)
b) Vaka raporu, özet, mektuplar
A 5. Uluslararası Atıflar (kendi makalesine atıflar hariç):
(a)Uluslararası nitelikte alınan her bir atıf için (A.1
maddesindeki indeksler)
(b)Yabancı dilde "textbook" ya da yabancı dilde
referans kitaplardaki (2) atıflar

25 puan /
makale*

75 puan/kitap*
30 puan / kitap
bölümü*

10 puan / yayın *

10 puan / tam metin*
5 puan/özet*
mektup*

10 puan/makale*
6 puan / yayın*

7 puan/makale*
3 puan / yayın*
1 puan/atıf
5 puan / atıf

A 6. Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun tayin ettiği
Hacettepe Üniversitesi Yayın Etiği ve Hacettepe
Üniversitesi Dergileri İnceleme Komisyonunun
"Yeterlilik Belgesi" verdiği, Hacettepe Üniversitesinde
yayınlanan dergilerde yer alan makaleler:
a- Tam metin makale
b- Vaka raporu, özet, teknik not, vb.
HÜ Senatosunun 12.04.2012 tarih, 2012-81 sayılı
10 puan/makale*
“Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen hakemli
5 puan / yayın *
dergiler“ yerine TÜBİTAK ULAKBİM’ tarafından taranan
ve indekslenen dergilerin kabul edilmesine, 2011 yılında
Üniversitemiz Senatosu tarafından kabuledilen hakemli
dergilerin, 01.05.2014 tarihine kadar TÜBİTAK ULAKBİM’de
taranan dergilerin yanında geçerliliğini korumasına” kararı
nedeni ile01.05.2014 tarihinden sonra yayınlanan
makaleleriçin TUBİTAK ULAKBİM DİZİNİ (TR- DİZİN)’de
yer alma şartı aranır.
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Hangi Çeyrekte Yer Aldiği

Derginin Yayin Tarihindeki
Etkinlik
A 7. Ulusal Atıflar (kendi makalesine atıflar hariç):
(a) Ulusal dergilerde atıflar
(b) Ulusal kitaplarda atıflar (maksimum toplam 20
puan alınabilir)
A 8. Dördüncü madde ve 6. madde dışında kalan (yurtiçi
veya yurtdışı) hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan
makaleler ve vaka takdimleri (Fakülte ve Yüksekokul
Kurulları'nın dergiler listesini her yıl için Hacettepe
Senatosundan onaylatması gerekir)

Puan

Kriter

Etki Faktörü

1 puan / atıf
1 puan / atıf

HÜ Senatosunun 12.04.2012 tarih, 2012-81 sayılı
“Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen hakemli
6 puan/makale*
dergiler“ yerine TÜBİTAK ULAKBİM’ tarafından taranan 3 puan/ vaka raporu*
ve indekslenen dergilerin kabul edilmesine, 2011 yılında
Üniversitemiz Senatosu tarafından kabuledilenhakemli
dergilerin, 01.05.2014 tarihine kadar TÜBİTAK ULAKBİM’de
taranan dergilerin yanında geçerliliğini korumasına” kararı
nedeni ile 01.05.2014 tarihinden sonra yayınlanan
makaleleriçin TUBİTAK ULAKBİMDİZİNİ (TR- DİZİN)’de
yer alma şartı aranır.
A9. Üçüncü madde dışında kalan uluslararası ve ulusal
kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti
yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması
5 puan / tam metin*
gerekir)
3 puan / tam metin*
Uluslararası Ulusal
2 puan / özet*
Ulusal / uluslararası
A10. Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı (Adayın
kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).
Kitap değerlendirme yazısı
Kitap bölümü değerlendirme yazısı Ansiklopedide bir
bölüm, derleme dahil Ansiklopedide bir madde
tanımlaması
Bir eserin kitap olarak kabulü için, Fakülte/
Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Üyelerinin
çoğunluğunun "uygundur" imzalı kararı gereklidir
(2).
A11. Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın
kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).
Bir eserin kitap olarak kabulü için,
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu
Üyelerinin çoğunluğunun "uygundur" imzalı
kararı gereklidir (2).
A12. Uluslararası kitaplar ve çağrılı derleme
dergilerinde yer almış olan ve adayın adı ile anılan
kişiye özgü denklem, şema, şekil, resim, sendrom ve
Tablolar
Bir kitabın uluslararası niteliğine
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ve Üniversite Yayın Komisyonu onayı
gerekir (2).

30 puan / kitap*
10 puan / bölüm*
5 puan / kitap*
2 puan / bölüm*
20 puan / bölüm*
5 puan / tanım*

15 puan / kitap**
5 puan / bölüm**

40 puan*
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B. KONGRELER:
(Sözlü sunulan özet vb. yayınlanmamış olanlar, basılı kongre programında yer alanlar)
B13. a) Uluslar arası kongrelerde davetli
konuşmacı olmak ve/veya yurtdışında ders,
10 puan / seminer, konferans, ders vb.
seminer, konferans vermek (belgelendirilmesi
gerekir)
B13. b) Uluslar arası kongrelerde sunulan sözel
2 puan / bildiri*
bildiri (belgelendirilmesi gerekir)
B14. a) Ulusal kongrelerde davetli konuşmacı olmak
(belgelendirilmesi gerekir)

5 puan / seminer, konferans, ders vb.

B14. b) Ulusal kongrelerde sunulan sözel bildiri
(belgelendirilmesi gerekir)

1

puan / bildiri*

C.HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK:
Derginin Yayınlandığı Tarihteki
Etkinlik

Kriter

Puan
Etki Faktörü

C15. SCI,SCI Exp.,SSCI ve AHCI kapsamındaki
dergilerde Editörlük Yayın Kurulu Üyeliği veya
Editörler Listesinde yer almak
Hakemlik
C16. A.4 madde kapsamındaki uluslararası
indekslere giren dergilerde editörlük veya
yardımcılığı
C16. B.4 madde kapsamındaki
uluslararası indekslere giren dergilerde
hakemlik
C17. Ulusal hakemli dergilerde editörlük
Ulusal hakemli dergilerde editor yardımcılığı veya
yayın kurulu üyeliği
Bu dergilerde hakemlik
C18. Yabancı dilde yazılmış uluslararası kitaplarda
editörlük iki ya da daha fazla dilde yazılmış (karma)
kitaplarda editorlük
Bir kitabın uluslararası niteliğine
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ve Üniversite Yayın Komisyonu onayı
gerekir (2).
C19. Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda
editörlük ("proceeding", kongre derleme kitapları
hariç)
Bir eserin kitap olarak kabulü için,
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu
Üyelerinin çoğunluğunun "uygundur" imzalı
kararı gereklidir (2).

30 puan / dergi
20 puan / dergi
5 puan / dergi

10 puan / dergi

3 puan / dergi

5 puan / dergi
3 puan / dergi
2 puan / dergi

15 puan / kitap***
10 puan / kitap***

10 puan / kitap***

D.EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ:
D20. Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı:
Yüksek lisans tezi
Tıpta uzmanlık tezi
Doktora tezi
D21. Sonuçlandırılmış bilimsel proje raporları:
Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş projeler
Ulusal kuruluşlarca desteklenmiş projeler

10 puan / tez*
15 puan / tez*
20 puan / tez*
20 puan/proje**
15 puan/proje**

D22. Bir kurum ya da kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar

5 puan/rapor**

D23. Son beş yılda önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders
verme

2
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E. ÖDÜLLER VE DİĞER HİZMETLER:
E24. Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç):
Uluslararası Ödüller
Ulusal Ödüller Üniversite Ödülleri

30 puan / ödül****
15 puan / ödül****
15 puan / ödül****

50 puan / patent****

E25. Patent puanı: Uluslararası Ulusal

25 puan / patent****

E26. Bir aydan uzun süreli bilimsel araştırma için alınan
uluslararası burslar
(kongre destekleri vb. hariç)

10 puan / 3 aydan uzun süreli burs
5 puan / 1-3 ay süreli burs

E27. Bildiri kitaplı bilimsel kongre düzenleyenler listesinde
bulunmak:
Uluslararası kongre
Ulusal kongre

10 puan / kongre *****
5 puan / kongre *****

ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI:
1. YAYINLAR: (A) kapsamındaki ortak çalışmalarda puanlar, yazar*

sayısına göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Tek Kişi

1 birim

İki Kişi
Üç Kişi
Dört Kişi
Beş Kişi ve Üstü

0,50
0,33
0,25
0,20

birim
birim
birim
birim

İlk Yazar
--+2
+2
+2
+2

2. Toplam puanlar çevirmen**, rapor**, proje**yapanlar, editör***,

ödül**** alanlar, patent sahibi**** veya düzenleyici*** **sayısına eşit
olarak bölünecektir.
AÇIKLAMALAR:
(1).Bu koşullar minimum koşullardır. Fakülte ve Yüksekokul Kurulları kendi özel
durumuna göre ek koşullar belirleyip Senato'nun kararı ve YÖK onayıyla
uygulayabilirler.
(2).Kitap, adayın başvurduğu bilim/sanat alanı ile ilgili ve adayın Fakülte/Yüksekokul/Enstitü
Yönetim Kurulunun uygun bulduğu hacim ve içeriğe sahip yapıttır.Fakülte/Yüksekokul/Enstitü
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde İnceleme Komisyonu kurabilir.
Bir eserin kitap olarak kabulü için, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Üyelerinin
çoğunluğunun "uygundur" imzalı kararı gereklidir. Atama İnceleme Komisyonu gerekli
gördüğü durumlarda alanla ilgili kişilerden danışman görüşü alarak karar verir.
Bir kitabın uluslararası niteliğine Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ve Üniversite Yayın Komisyonu onayı gerekir
(3). Bir çalışma en yüksek puan aldığı maddeden değerlendirilir.
(4). Makalelerin tarih değerlendirilmesinde yayınlandıkları tarih geçerlidir.
Önemli not: 01.01.2019 tarihinden itibaren 2019 Kriterleri geçerli olacaktır.
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