Değerli Hacettepeliler,
Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri ile ilgili bazı hususlar, yaşanan sorunlar ve
çözüm süreci, görülen lüzum üzerine aşağıda dikkatinize sunulmuştur.
İlgili komisyon, Üniversitemizin değişik bilim alanlarını temsilen Üniversite üst
yönetimi tarafından belirlenmiş 21 kişiden oluşmaktadır. Bu çerçevede, yedi üye tıpsağlık, yedi üye fen-mühendislik, yedi üye de Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ankara
Devlet Konservatuvarı temsilcilerinin de bulunduğu sosyal bilimler çalışma grubunu
oluşturmaktadır.
Bilindiği üzere, Üniversitemiz Senatosunun 21.07.1999 tarih ve 99-109 sayılı kararı ile
yürürlüğe giren, 22.09.2010 tarih ve 2010-137 sayılı Senato kararı ile son şeklini alan
“A kriterleri” olarak bilinen kriterlerin yanı sıra, 28.01.2015 tarih ve 2015-31 sayı ile
kabul edilen ve “Z kriterleri” olarak adlandırılan iki kriter dizgesi vardır.
“Z kriterleri”, aşılması gereken taban puanların, fakülte/ bölüm/ anabilim dalı
bazında hesaplanması ve Senato tarafından onaylanmasından sonra Eylül 2015’te
kullanılabilir duruma gelmiş, ancak, önceki komisyon başkanı, bu kriterlerin 2016
yılından önce hiç kullanılmadığını ifade etmiştir.
Yeni komisyon üyelerinin göreve başlamasıyla “Z kriterleri”ne göre yapılan dosya
değerlendirmeleri sırasında bu kriterlerin, “A kriterleri”ne göre eşitliği bozan çok ciddi
olumsuzluklar içerdiği fark edilmiştir. Üniversite üst yönetimi komisyon tarafından
bilgilendirilerek,
fark edilen olumsuzluklar, 29 Haziran 2016 tarihli Senato
toplantısında örneklerle sunulmuş ve “Z kriterleri”nin oy birliğiyle askıya alınarak
yürürlükten kaldırılması ve acilen yeni kriterlerin oluşturulması planlanmıştır.
Komisyonun, 600’den fazla dosya değerlendirme sürecinde karşılaşılan sorunları da
gidermeyi içeren titiz çalışması, yeni kriter oluşturma sürecinin beklenenden uzun
sürmesine yol açmıştır. Oluşturulan yeni taslak, belli aşamalarda, dört kez üst
yönetim ile paylaşılarak tartışılmış, çalışmalar, Eylül 2017’de büyük ölçüde
tamamlanmıştır.
Taslak, 19 Ekim 2017 tarihinde yapılan toplantıda Dekanlar ve Enstitü Müdürlerine
sunulmuş; yeni kriterlerin, dosyası yeni değerlendirilmiş ya da yakın gelecekte
başvuracak doçent, yardımcı doçent ve profesör adaylarından üçer adet olmak üzere
toplam en az dokuz dosya üzerinden simülasyon yapılarak değerlendirilmesi ve buna
dayanılarak önerilerde bulunulması istenmiştir.
Böylece, kriterlerin, Senatoya sunulmadan, gerçekçi bir şekilde test edilerek
değerlendirilmesi, tartışılması ve gerekli düzeltmelerin yapılması amaçlanmıştır. Bu
değerlendirmeler istenilen sayıya ulaşmamakla birlikte yine de komisyona önemli
bulgular sağlamış ve bu veriler ışığında önemli değişiklikler yapılarak örneklerde
belirlenen olumsuzluklar taslakta giderilmiş, kriterlere son şekli verilmiştir. Yeni

kriterler dizgesi,
6 Aralık 2017 tarihinde Üniversitemiz Senatosuna sunulmuş,
tartışılmış ve aldığı son şekli, bir ret oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Üniversitemizin “Daha İleriye, En İyiye” ulaşma çabalarına katkı sağlayacağını umut
ettiğimiz, yeni atama kriterleri,
YÖK’ün onayından sonra Üniversitemiz Web
sitesinde yerini alacak olsa da uygulama sürecinde belirlenecek olumsuzlukların
giderilmesi imkânı bulunduğunu hatırlatır, bilgilerinizi rica ederim.
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