ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ
Hacettepe Üniversitesi’nde 2547 Sayılı Kanun’un 50/d Maddesi’ne göre istihdam edilen
Araştırma Görevlileri kadrolarının 33/a Maddesi’ne geçirilmesi işlemi aşağıda belirtilmiş
zorunlu kriterler ve puan yeterliliğine (40 puan) göre yapılır. Doktora yeterliğini vermiş
olan (müzik, sahne sanatları ve güzel sanatlar alanları için Yüksek Lisansı tamamlamış
olan), kriterleri yerine getiren ve gerekli puanı toplayan araştırma görevlisinin, kadrosunun
33/a Maddesi’ne geçirilmesi için başka bir şart (kota, doktorayı bitirmiş olmak, vb.)
aranmaz.
Bununla birlikte,
2547 Sayılı Kanunun 50d maddesi uyarınca görev yapan Araştırma Görevlileri, Erasmus
Programı çerçevesinde kabul almış ve gitmek üzere işlemlerini tamamlamış olanlar,
görevlendirilmeleri için başka koşul aranmaksızın 33a maddesine göre atanmaları yapılır.
1. Zorunlu Kriterler
1.1. Aşağıda belirtilen şartlardan birini karşılamak zorunlu kriterdir:
1 adet SCI, SSCI veya Exp. veya AHCI kapsamındaki dergide makale yazarlığı; 1 adet kitap
yazarlığı; 1 adet TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergide makale
yazarlığı; 1 adet ulusal kitap bölümü yazarlığı; 1 adet uluslararası kitap bölümü; 1 adet patent
sahibi olmak ya da patent ekibinde yer almak; 1 adet uluslararası kongre, vb.’de bildiri
sunumu; farklı 2 adet ulusal kongre, vb.’de bildiri sunumu; farklı 2 adet ulusal veya
uluslararası kongre, vb.’de poster sunumu; 1 adet yurtdışı sergi, özgün yapıt, proje ya da
tasarımla etkinlikte bulunmak; 1 adet kişisel yurtiçi sergi açmış olmak veya küratörlüğünü
yapmış olmak; 1 yurtiçi resital veya 1 yurtdışı oda müziği/solo konser veya eşdeğeri
performans puanı almış olmak.
Ek 1: Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar için, 1.1. maddesinde yer alan
SSCI, vb. yayınların yazarları arasında bir öğretim üyesi bulunuyorsa yayının paydaşı olan
bütün araştırma görevlileri eşit yazarlar olarak kabul edilir. Ancak yayın yazarları arasında bir
öğretim üyesi bulunmuyorsa yalnızca ilk iki isim yayının yazarı olarak kabul edilir.
Ek 2: Fen-Matematik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik için, 1.1. maddesinde yer alan
yayınlarda araştırma görevlisinin birinci veya ikinci isim olması gerekir.
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2. Puanlama Sistemi
2.1.Yayın Puanları:
SCI, SSCI veya Exp. indeks veya AHCI

40 puan

kapsamındaki dergide makale
Türkçe kitap (ansiklopedi veya benzeri

30 puan

eserler de bu kapsamdadır) yazarlığı
Uluslararası dergide makale /Uluslararası kitap bölümü
TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli
dergide makale
Ulusal kitap bölümü
Uluslararası
kongre/sempozyum/konferans/kolokyum/çalıştay/vb.’de
sözlü bildiri
Ulusal

30 puan
20 puan
20 puan
20 puan

15 puan

kongre/sempozyum/konferans/kolokyum/çalıştay/vb.’de
sözlü bildiri
Uluslararası
15 puan
kongre/sempozyum/konferans/kolokyum/çalıştay/vb.’de
poster
Ulusal
10 puan
kongre/sempozyum/konferans/kolokyum/çalıştay/vb.’de
poster
Ek 1: Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar için, 2.1. maddesinde yer alan
yayınların yazarları arasında bir öğretim üyesi bulunuyorsa yayının yazarlarından olan bütün
araştırma görevlileri eşit yazarlar olarak kabul edilir ve yukarıdaki tabloda belirtilen tam
puanı alır. Ancak yayın yazarları arasında bir öğretim üyesi bulunmuyorsa yalnızca ilk iki isim
yayının yazarı olarak kabul edilir ve yukarıdaki tabloda belirtilen tam puanı alır.
Ek 2: Fen-Matematik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik için, 2.1. maddesinde yer alan
yayınlarda birinci veya ikinci isim olması gerekir. İlk iki isimden biri olan araştırma görevlisi
yukarıdaki tabloda belirtilen tam puanı alır.
Ek 3: Güzel Sanatlar Fakültesi için Sanat ve Tasarım Alanındaki Etkinlik Puanları:
Yurtdışı Kişisel Sergi Açma
Yurtiçi Kişisel Sergi Açma
Yurtdışı Karma Sergi Katılımı
Yurtiçi Karma Sergi Katılımı
Sergi Küratörlüğü
Sergi Küratör Asistanlığı

40 puan
30 puan
5 puan
3 puan
10 puan
5 puan
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Alanında proje, uygulama, tasarım yapma
5 puan
Sergi, sempozyum, vb. etkinliklere katalog, 5 puan
vb. hazırlama
Ek 4: Konservatuvar için Sanat Alanındaki Etkinlik Puanları:
Yurtdışı 40 puan

Orkestra eşliğinde solistlik, orkestra şefliği,
orkestra için yazılmış eserinin
seslendirilmesi, opera/ bale/tiyatro
temsilinde birinci derece rol.
Resital/Rejisörlük
Oda müziği/solo performans, koro şefliği,
koro veya oda müziği eserinin
seslendirilmesi, opera/bale/tiyatro
temsilinde ikinci derece rol.
Masterclass

Yurtiçi 30puan
20 puan
Yurtdışı 15 puan
Yurtiçi 10 puan
Aktif Katılım 5 puan
Katılım 3 puan
5 puan

Eşlik/orkestra tutti konser

2.2. Yurtdışında görev: Yurtdışında 2 ay 29 gün veya daha fazla bir süre akademik çalışma
veya sanat ve tasarım alanında staj yapmak üzere görevlendirilmiş bir araştırma görevlisi
20 puan alır.
2.3.Atölye-Laboratuvar-Uygulama görevleri/teorik ders asistanlığı: Puan şu şekilde
hesaplanır: Girilen atölye / laboratuvar / uygulama /teorik ders sayısı x dönem sayısı x 2
puan= toplam puan
2.4.İlk iki isim dışındaki yayınlar: Araştırma görevlisinin bir yayında üçüncü ve daha sonraki
derecelerde bulunan yazarlardan olması durumunda yayın başına 10 puan alır. Makale
SCI/SSCI kapsamında ise puanlar 1.5 ile çarpılır.
2.5. Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği: Kitap çevirmenliği 15 puan, kitap bölümü
çevirmenliği 5 puandır.
2.6. Alınan atıflar (kendine yapılan atıflar çıkarıldığında) 1 puandır. Atıf taramasında
“www.scopus.com” baz alınır. Ancak yazarın atıflardan aldığı puanlar atfın yapıldığı dergiden
aldığı puanı geçemez.
2.7. Proje çalışmalarına katılmak: Araştırma görevlisinin kendi tez projesi de dahil olmak
üzere yer alınan 6 ay ve daha uzun tüm proje çalışmalarından puan alınır. Projeler
neticelenmemişse araştırma görevlisi bunlardan 5 puan, neticelenmiş ise 10 puan alır.
2.8. Patent almak: Araştırma görevlisinin herhangi bir şekilde bir patentin alınmasında katkısı
varsa; patent kendisine aitse 30 puan, patenti alan araştırma grubunda yer almışsa 15 puan
alır.
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2.9.Kendi alanındaki ulusal/uluslararası akademik kongre, sempozyum, çalıştay, kurs vb.
katılmak: Araştırma görevlisi sadece katılmışsa (bildiri veya poster sunmadan) 1 puan alır.
2.10.Kendi alanında akademik kongre, sempozyum, çalıştay, kurs vb. düzenlemek ve sergi
küratörlüğü, proje yöneticiliği veya yönetici asistanlığı yapmak: Araştırma görevlisi
organizasyon “düzenleme kurulunda” ise her bir faaliyet için 5 puan alır. Uluslararası katılım
varsa 10 puan alır.
2.11. Burslar: Araştırma görevlisinin elde ettiği burslar şu şekilde puanlanır: Bir akademik
çalışmanın yapımına yönelik (proje bazlı) elde edilen burs 3 puan; kongre, çalıştay vb.
faaliyetler için elde edilen katılım bursu 1 puan; yurtiçindeki eğitimine destek olarak alınan
TÜBİTAK ya da başka kurumdan elde edilen eğitim bursu, bursun devam ettiği her dönem
için 1 puandır. Yurtdışında araştırma ya da eğitim faaliyetleri için 1 aydan uzun süreli olarak
elde edilen burslarda, araştırma görevlisi her ay için 1 puan alır. Bu burslar uluslararası
kurum veya kuruluşlardan elde ediliyorsa puanları iki (2) ile çarpılır.
2.12. Ödüller: Ulusal bilim ödülleri 15 puan, üniversite ödülleri 15 puan, uluslararası ödüller
(en iyi poster ve sunum ödülleri de dahil) ise 30 puan olarak değerlendirilir.
2.13. Yabancı dil: Adayın alanı ile ilgili YDS, ÜDS, KPDS veya YÖK tarafından kabul edilmiş
uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarından (Alman Kültür, Fransız Kültür tarafından yapılan
veya IELTS, TOEFL gibi sınavlar) 90 ve üzerinde puan almak araştırma görevlisine 5; 80-89
arasında puan almak 3; 70-79 arasında puan almak 1 puan kazandırır. Araştırma görevlisi
yine YÖK tarafından kabul edilen ikinci bir dilden de yukarıda belirtilen puanları aldığı
takdirde, kriterler için kazanılacak puanlar iki ile çarpılarak kriter puanlarına eklenir.
2.14. Akademik görevler: Resmi veya özel kurum ve kuruluşlar için hazırlanan bilimsel
raporlarda kendi akademik alanı ile ilgili yazar olmak, bu kurum ve kuruluşların akademik
danışmanlığını yapmak gibi faaliyetlerin her biri 5 puandır. Uluslararası olması durumunda
puan iki (2) ile çarpılır.
2.15. Hakemlik ve yayın kurulunda görev almak: Araştırma görevlisi yaptığı hakemlik başına
5 puan, makale (S)SCI, vb. kapsamındaki bir dergiye aitse 10 puan alır. Yazı işlerinden
sorumlu olmak, derginin sekreterliğini yapmak gibi akademik yayın faaliyetleri (araştırma
görevlisi derginin künyesinde yer alıyorsa) için araştırma görevlisi 3 puan, dergi SSCI, vb.
kapsamında ise 5 puan alır.
2.16.Eğitim-Öğretimin Koordinasyonu ile ilgili görevler: Danışmanlık, Erasmus, Mevlana,
Farabi, Bologna Koordinatörlükleri’nde görev, Ders Programı Koordinatörlüğü, vb. görevler
“dönem x 3 puan” olarak hesaplanır. Bu maddeden alınan puanlar 15 puanı geçemez.
2.17. Popüler bilim yazarlığı: Popüler bilim alanındaki gazete, dergi, kitap ve elektronik
kaynaklarda yayınlanan tüm eserler bu kapsamda değerlendirilir. Kitap, e-kaynak ve en az bir
yıllık dergi ve gazete köşe yazarlığı için araştırma görevlisi 5 puan alır. Diğer eserler için her
bir eser 0,2 puan olarak hesaplanır ve bir yıldaki faaliyetlerden dolayı alınan toplam puanlar 5
puanı geçemez.
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2.18. Popüler bilim faaliyetleri: Toplumu bilimsel konularda bilinçlendirmek için yapılan ve
hakem kurulu olmayan sempozyum, konferans, seminer, çalıştay, yaz okulu, bilim şenliği vb.
faaliyetler bu kapsamda değerlendirilir. Yapılan organizasyonda görev almak 0.5 puan,
organizasyonda konuşma yapmak 1 puan ile değerlendirilir ve bir yıl içinde yapılan
faaliyetlerden dolayı alınan toplam puan 5 puanı geçemez.
2.19.Sertifikalar: Araştırma görevlisinin akademik çalışmalarda kullandığı ekipmanlar,
metotlar ya da yazılımlar konusunda kazandığı sertifikalar, 2 puan olarak değerlendirilir.
Uluslararası geçerliliği olan sertifikalar 5 puandır.
2.20. Diğer Etkinlikler ve Organizasyonlar: Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde çok sayıda
öğrenciyi kapsayacak sergi veya performans etkinlikleri düzenlenmesi 15 puan olarak
hesaplanır.
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