HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ - 2019
(Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 7.10.2021 tarih ve 2021-337 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.10.2021 tarihli onayıyla güncellenmiştir.)

A. GENEL KRİTERLER (Bu kriterleri sağlayamayan adayların başvuru aşaması tamamlanamayacaktır)
1. Üniversite Senatosunca belirlenmiş, başvuru döneminde geçerli olan yabancı dil kriterini karşılamış olmak (Bakınız EK 1)
2. Doçentlik ve profesörlük başvurularında, başvurduğu alanda ön lisans, lisans, lisansüstü programlarından en az birinde ders vermiş/veriyor olmak ve bu
süreci belgelemek
3. Doçentlik başvurularında başvurduğu alanda danışman olarak yüksek lisans veya doktora/uzmanlık tezi yönetmiş/yönetiyor olmak ve bunu belgelemek (Tezde
birden fazla danışman bulunması durumunda sadece asıl “tez danışmanı” tezi yönetmiş/yönetiyor olmak şartını yerine getirebilir. “Eş danışman”, “ikinci
danışman”, “yardımcı danışman” vb. olarak tanımlanan danışmanlar tez yönetmiş/yönetiyor olarak kabul edilmezler)*(Ön lisans programlarının kadrolarına
atanma başvurularda bu şart aranmaz.)
4. Profesörlük başvurularında başvurduğu alanda danışman olarak yüksek lisans veya doktora/uzmanlık tezi yönetmiş olmak ve bunu belgelemek (Tezde birden
fazla danışman bulunması durumunda sadece asıl “tez danışmanı” tezi yönetmiş olmak şartını yerine getirebilir. “Eş danışman”, “ikinci danışman”, “yardımcı
danışman” vb. olarak tanımlanan danışmanlar tez yönetmiş olarak kabul edilmezler).* (Ön lisans programlarının kadrolarına atanma başvurularda bu şart
aranmaz.)
5. Doçentlik başvurularında alanında lisans eğitimi sonrasında kesintisiz en az dört ay yurt dışı gözlem ve araştırma deneyimine** sahip olmak. Bu şartın
karşılanamaması halinde zorunlu ve toplam puanın iki (2) katı sağlanmalıdır. Bu şart doçentlik aşamasında sağlanmışsa profesörlük başvurularında aranmaz.

*Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 07.08.2019 tarih ve 2019-284 sayılı kararı ile kabul edilen ve 12. 09.2019 tarihinde YÖK tarafından onaylanan kriter düzenlemelerine
göre tanımlanmıştır.
**YURT DIŞI DENEYİMİ:
i. Fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulunun kabul ettiği ve üniversite yönetim kurulunun onay verdiği üniversite, araştırma veya uygulama kurumlarında yapılmış olmalıdır.
Yurt dışı bilimsel etkinlikler yurt dışında çalışılan kurum tarafından belgelendirilmelidir. Lisansüstü eğitimini yurtdışında tamamlayanlardan yurt dışı bilimsel/sanatsal
etkinlikler şartı aranmaz.
ii. 2019 yılı öncesinde bu koşulu iki yıl içerisinde en az bir ay olmak kaydıyla ikiye bölerek yerine getirmiş olanların başvurularının değerlendirilmesinde kesintisizlik şartı
aranmaz. Salgın, doğal afet gibi olağanüstü haller nedeniyle yurt dışı deneyimi kesintiye uğrayan ve durumları üniversite yönetim kurulunca değerlendirilip uygun bulunan
adaylar için de kesintisizlik şartı aranmaz.
iii. Kriter düzenlemelerinin YÖK tarafından onaylandığı 27.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurt dışı deneyimini yerine getiren adayların yurt dışına çıkmadan
önce Araştırma Önerisi formunu; yurt dışı dönüşünde ise Sonuç Raporu formunu doldurarak Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama Kriterlerini Belirleme ve Dosyaları
İnceleme Komisyonu’na teslim etmesi gerekmektedir. TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programıyla yurt dışına gidenler TÜBİTAK’a teslim ettikleri
formların birer kopyasını teslim edebilirler.
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1A- Doktora tezinden
üretilmiş 1a ya da 2a
kategorisinde bir yayın

1A- Doktora tezinden
üretilmiş 1a ya da 2a
kategorisinde bir yayın

1B- Eğer adayın tezinden
üretilmiş yayını 2a, 3a
kategorisinde ise EK
OLARAK adayın başlıca
yazar olduğu 1a
kategorisinde bir yayın

1B- Eğer adayın
tezinden üretilmiş
yayını 3a kategorisinde
ise EK OLARAK adayın
başlıca yazar olduğu 1a
ya da 2a kategorisinde
bir yayın

1B- Eğer adayın tezinden
üretilmiş yayını 3a
kategorisinde ise EK
OLARAK adayın başlıca
yazar olduğu 1a ya da 2a
kategorisinde bir yayın ya
da adayın başlıca yazar
olduğu 3a kategorisinde
iki yayın

1C- Eğer adayın tezinden
üretilmiş yayını 4A.1-2
veya 4B.1-2
kategorisinde ise EK
OLARAK adayın başlıca
yazar olduğu 1a
kategorisinde bir
yayın**

1C- Eğer adayın
tezinden üretilmiş
yayını 4A.1-2 veya
4B.1-2 kategorisinde
ise EK OLARAK adayın
başlıca yazar olduğu 1a
ya da 2a kategorisinde
bir yayın**

EK OLARAK
EK OLARAK

3B- İSTATİSTİK,
AKTÜERYA ve
MATEMATİK için
Zorunlu Puan
(1a-e, 2a)
Toplam Puan

2- 1a-f, 2a-f, 3a-b
kategorisinde en az iki
yayın
20
40

3Zorunlu Puan
(1a-f, 2a-f, 3a-b)
Toplam Puan

20
40

2- 1a-f, 2a-f, 3a-b
kategorisinde en az iki
yayın
3Zorunlu Puan
(1a-f, 2a-f, 3a-b)
Toplam Puan

20
40

HUKUK

1A- Doktora tezinden
üretilmiş 1a
kategorisinde bir yayın

MİMARLIK

SOSYAL BİLİMLER

FEN BİLİMLERİ

MÜHENDİSLİK BİLİMERLİ

SAĞLIK BİLİMLERİ

B. ALANLARA ÖZEL TEMEL KRİTERLER-1 (DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)
1A- Doktora/Tıp-Diş
1A- Doktora tezinden
1A- Doktora tezinden
Hekimliğinde uzmanlık
üretilmiş 1a
üretilmiş 1a
tezinden üretilmiş 1a
kategorisinde bir yayın
kategorisinde bir yayın
kategorisinde bir yayın
1B- Eğer adayın tezinden
1B- Eğer adayın tezinden
1B- Eğer adayın tezinden
üretilmiş yayını 2a, 3a
üretilmiş yayını 2a, 3a
üretilmiş yayını 2a, 3a
kategorisinde ise EK
kategorisinde ise EK
kategorisinde ise EK
OLARAK adayın başlıca
OLARAK adayın başlıca
OLARAK adayın başlıca
yazar olduğu 1a
yazar olduğu 1a
yazar olduğu 1a
kategorisinde bir yayın*
kategorisinde bir yayın*
kategorisinde bir yayın*
EK OLARAK
EK OLARAK
EK OLARAK
2- 1a-e kategorisinde en
2- 1a-e kategorisinde en
2- 1a-d kategorisinde en
az iki yayın
az iki yayın
az iki yayın
33A- KİMYA ve BİYOLOJİ
3için
Zorunlu Puan
20
Zorunlu Puan
(1a-e)
Zorunlu Puan
20
20
(1a-d, 2a-b)
(1a-e)
Toplam Puan
40
Toplam Puan
40
Toplam Puan
40

1C- Eğer adayın tezinden
üretilmiş yayını 4A.1-2
veya 4B.1-2 kategorisinde
ise EK OLARAK adayın
başlıca yazar olduğu 1a ya
da 2a kategorisinde bir
yayın** ya da adayın
başlıca yazar olduğu 3a
kategorisinde iki yayın
EK OLARAK
2- 1a-f, 2a-f, 3a-b
kategorisinde en az iki
yayın
3Zorunlu Puan
20
(1a-f, 2a-f, 3a-b)
Toplam Puan
40

* Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Fen Bilimlerinde, 1B maddesi Ocak 2018 den önce doktora/uzmanlık eğitimine başlayanlar için geçerlidir, Ocak 2018’den sonra uzmanlık/doktora eğitimine
başlayanlar MUTLAKA 1A şartını sağlayacaktır
** Sosyal Bilimler, Mimarlık ve Hukuk alanlarında, 1C maddesi Ocak 2018’den önce doktora eğitimine başlayanlar için geçerlidir, Ocak 2018’den sonra doktora eğitimine başlayanlar MUTLAKA
1A veya 1B şartını sağlayacaktır.
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60
120

3Zorunlu Puan
(1a-e)
Toplam Puan

60
120

1- H.Ü. Doktor Öğretim
Üyesi atama kriterlerini
karşılıyor olmak
(puanlamaya dahildir)*

1- H.Ü. Doktor Öğretim
Üyesi atama kriterlerini
karşılıyor olmak
(puanlamaya dahildir)*

EK OLARAK

EK OLARAK

2- 1a-c kategorisinde,
adayın başlıca yazar
olduğu en az iki yayın
3A- KİMYA ve BİYOLOJİ
için
Zorunlu Puan
60
(1a-e)
Toplam Puan
120
3B- İSTATİSTİK,
AKTÜERYA ve
MATEMATİK için
Zorunlu Puan
(1a-e, 2a)
Toplam Puan

60
120

2a-b, 3a-b
kategorisinde adayın
başlıca yazar olduğu
dört yayın veya 4A.1.a
ya da 4A.1.b
kategorisinde bir kitap
yazarlığı***
3Zorunlu Puan
(1a-f, 2a-f, 3a-b, 60
4A.1.a-b)
Toplam Puan
120

Doktora derecesi sonrası
bilimsel etkinlikler

1- H.Ü. Doktor Öğretim
Üyesi atama kriterlerini
karşılıyor olmak
(puanlamaya dahildir)*

1- H.Ü. Doktor Öğretim
Üyesi atama kriterlerini
karşılıyor olmak
(puanlamaya dahildir)*

EK OLARAK

2- 1a-b kategorisinde,
adayın başlıca yazar
olduğu en az iki yayın
EĞER BU YAYIN TEK İSE

Doktora derecesi sonrası
bilimsel etkinlikler

2- 1a-b veya 4A.1.a,
4A.1.b veya 4A.2.a,
4A.2.b kategorisinde,
adayın başlıca yazar
olduğu en az iki yayın**
EĞER BU YAYIN TEK İSE
2a-b, 3a-b kategorisinde
adayın başlıca yazar
olduğu dört yayın
3Zorunlu Puan
(1a-f, 2a-f, 3a-b,
60
4A.1.a-b, 4A.2.a-b)
Toplam
120

EK OLARAK

HUKUK

3Zorunlu Puan
(1a-d, 2a-b)
Toplam Puan

2- 1a-c kategorisinde,
adayın başlıca yazar
olduğu en az iki yayın

FEN BİLİMLERİ

2- 1a-c kategorisinde,
adayın başlıca yazar
olduğu en az iki yayın

Doktora derecesi
sonrası bilimsel
etkinlikler

MİMARLIK

EK OLARAK

MÜHENDİSLİK BİLİMERLİ

SAĞLIK BİLİMLERİ

EK OLARAK

Doktora derecesi
sonrası bilimsel
etkinlikler

SOSYAL BİLİMLER

B. ALANLARA ÖZEL TEMEL KRİTERLER-2 (DOÇENTLİK)
Doktora veya Tıpta/Diş
Doktora derecesi
Hekimliğinde Uzmanlık
sonrası bilimsel
Derecesi sonrası
etkinlikler
bilimsel etkinlikler
1- H.Ü. Doktor Öğretim
1- H.Ü. Doktor Öğretim
Üyesi atama kriterlerini
Üyesi atama kriterlerini
karşılıyor olmak
karşılıyor olmak
(puanlamaya dahildir)*
(puanlamaya dahildir)*

2- 1a-b veya 2a-b veya
4A.1.a, 4A.1.b veya
4A.2.a, 4A.2.b
kategorisinde, adayın
başlıca yazar olduğu en az
iki yayın**
EĞER BU YAYIN
TEK İSE
3a-b kategorisinde adayın
başlıca yazar olduğu dört
yayın,
YOK İSE
3a-b kategorisinde adayın
başlıca yazar olduğu sekiz
yayın
3Zorunlu Puan
(1a-f, 2a-f, 3a-b,
60
4A.1.a-b, 4A.2.a-b)
Toplam Puan
120

* Doktora veya Tıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık tezlerinden üretilmiş yayın/yayınlar sadece toplam puana dahil edilebilir; zorunlu puana ve EK OLARAK istenen yayınlara dahil edilemez.
Adayların, bu yayını/yayınları zorunlu puana ve EK OLARAK istenen yayınlara dahil etmediğini belirten yazılı bir beyanda bulunması gerekmektedir.
** 4A.1.a, 4A.1.b, 4A.2.a, 4A.2.b kategorisindeki yayınlarda sadece kitap yazarlığı ve kitap bölümü yazarlığı değerlendirmeye alınmaktadır; çevirmenlikler kapsam dışındadır.
*** Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 07.08.2019 tarih ve 2019-284 sayılı kararı ile kabul edilen ve 12. 09.2019 tarihinde YÖK tarafından onaylanan kriter düzenlemelerine göre tanımlanmıştır.

3

40
80

3Zorunlu Puan
(1a-e)
Toplam Puan

40
80

2- 1a-c kategorisinde
adayın başlıca yazar
olduğu en az üç yayın
3A- KİMYA ve BİYOLOJİ
için
Zorunlu Puan
40
(1a-e)
Toplam Puan
80
3B- İSTATİSTİK,
AKTÜERYA ve
MATEMATİK için
Zorunlu Puan
(1a-e, 2a)
Toplam Puan

40
80

Doçentlik Sonrası
Bilimsel Etkinlikler*
1- H.Ü. Doçentlik atama
kriterlerini karşılıyor
olmak** (puanlamaya
dahil değildir)

Doçentlik Sonrası Bilimsel
Etkinlikler*
1- H.Ü. Doçentlik atama
kriterlerini karşılıyor
olmak** (puanlamaya
dahil değildir)

EK OLARAK

EK OLARAK

EK OLARAK

2- 1a-b kategorisinde,
adayın başlıca yazar
olduğu en az iki yayın

SOSYAL BİLİMLER

3Zorunlu Puan
(1a-d, 2a-b)
Toplam Puan

2- 1a-c kategorisinde
adayın başlıca yazar
olduğu en az üç yayın

FEN BİLİMLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ

2- 1a-c kategorisinde
adayın başlıca yazar
olduğu en az üç yayın

EK OLARAK

Doçentlik Sonrası
Bilimsel Etkinlikler*
1- H.Ü. Doçentlik atama
kriterlerini karşılıyor
olmak** (puanlamaya
dahil değildir)

EĞER BU YAYIN TEK İSE
2a-b, 3a-b kategorisinde
adayın başlıca yazar
olduğu 6 yayın veya
4A.1.a ya da 4A.1.b
kategorisinde en az bir
kitap yazarlığı****
3Zorunlu Puan
(1a-f, 2a-f, 3a-b,
4A.1.a-b)
Toplam Puan

40
80

2- 1a-b, 4A.1.a veya
4A.2.a kategorisinde,
adayın başlıca yazar
olduğu en az iki
yayın***
EĞER BU YAYIN TEK İSE
2a-b, 3a-b kategorisinde
adayın başlıca yazar
olduğu 6 yayın veya
4A.1.b kategorisinde en
az bir kitap
yazarlığı****
3Zorunlu Puan
(1a-f, 2a-f, 3a-b,
4A.1.a-b, 4A.2.a)
Toplam Puan

40
80

HUKUK

EK OLARAK

MÜHENDİSLİK BİLİMERLİ

EK OLARAK

Doçentlik Sonrası
Bilimsel Etkinlikler*
1- H.Ü. Doçentlik atama
kriterlerini karşılıyor
olmak** (puanlamaya
dahil değildir)

MİMARLIK

B. ALANLARA ÖZEL TEMEL KRİTERLER-3 (PROFESÖRLÜK)
Doçentlik Sonrası
Doçentlik Sonrası
Bilimsel Etkinlikler*
Bilimsel Etkinlikler*
1- H.Ü. Doçentlik atama
1- H.Ü. Doçentlik atama
kriterlerini karşılıyor
kriterlerini karşılıyor
olmak** (puanlamaya
olmak** (puanlamaya
dahil değildir)
dahil değildir)

2- 1a-b veya 2a-b veya
4A.1.a veya 4A.2.a
kategorisinde, adayın
başlıca yazar olduğu en az
iki yayın***
EĞER BU YAYIN
TEK İSE
3a-b kategorisinde adayın
başlıca yazar olduğu 6
yayın
YOK İSE
3a-b kategorisinde adayın
başlıca yazar olduğu 12
yayın
3Zorunlu Puan
(1a-f, 2a-f, 3a-b,
4A.1.a-b, 4A.2.a)
Toplam Puan

40
80

* Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 07.08.2019 tarih ve 2019-284 sayılı kararı ile kabul edilen ve 12. 09.2019 tarihinde YÖK tarafından onaylanan kriter düzenlemelerine göre Profesörlük
başvurusu ekinde sunulan eserlerin değerlendirilmesinde, adayların aynı eseri daha önce doçentlik kadrosuna atanmak için kriter komisyonuna yaptıkları başvuruda kullanıp kullanmadıkları göz
önünde bulundurularak eğer kullandılarsa profesörlük başvurusunda bu eserlerin değerlendirmeye alınmaması gerekmektedir.
** Aday Hacettepe Üniversitesinde doçent kadrosunda görev yapıyor ise, doçentlik başvurusunda aldığı o dönemde geçerli olan Hacettepe üniversitesi Doçentlik Kriterlerini karşıladığını gösterir
belgeyi eklemesi gerekir. Hacettepe Üniversitesi dışından profesörlüğe başvuracak adayların, başvuru anında geçerli olan doçentlik kriterlerini karşıladığını gösterir akademik aktivitelerini de
belgelemek zorundadır.
*** 4A.1.a, 4A.2.a kategorisindeki yayınlarda sadece kitap yazarlığı ve kitap bölümü yazarlığı değerlendirmeye alınmaktadır; çevirmenlikler kapsam dışındadır.
**** Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 07.08.2019 tarih ve 2019-284 sayılı kararı ile kabul edilen ve 12. 09.2019 tarihinde YÖK tarafından onaylanan kriter düzenlemelerine göre tanımlanmıştır.
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KATEGORİLER ve PUANLAMA AYRINTILARI
1-SCI, SCI-EXP, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ YAYINLAR
a- ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ
a1-Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi
a2-Q2 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi
a3-Q3 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi
a4-Q4 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi
b- DERLEME
b1-Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış derleme
b2-Q2 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış derleme
b3-Q3 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış derleme
b4-Q4 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış derleme
c- “SHORT COMMUNICATION=BRIEF COMMUNICATION”
c1-Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış “short communication=brief communication”
c2-Q2 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış “short communication=brief communication”
c3-Q3 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış “short communication=brief communication”
c4-Q4 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış “short communication=brief communication”
d- VAKA/VAKA SERİSİ RAPORU, TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP
d1-Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış vaka raporu, teknik not, editöre mektup
d2-Q2 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış vaka raporu, teknik not, editöre mektup
d3-Q3 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış vaka raporu, teknik not, editöre mektup
d4-Q4 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış vaka raporu, teknik not, editöre mektup
e- KONGRE (TAM METİN, BİLDİRİ ÖZETİ)
e1-Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kongre (tam metin****/ bildiri özeti)
e2-Q2 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kongre (tam metin****/ bildiri özeti)
e3-Q3 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kongre (tam metin****/ bildiri özeti)
e4-Q4 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kongre (tam metin****/bildiri özeti)
****Tam metnin araştırma makalesi niteliğinde olduğu ve hakem değerlendirmesinden geçtiği belgelenirse, bu yayın 1a
kategorisinde değerlendirilir.

PUAN
40
30
20
10
40
30
20
10
30
22,5
15
7,5
20
15
10
5
20/10
15/7,5
10/5
5/2,5
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f- KİTAP DEĞERLENDİRİLMESİ
f1-Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kitap değerlendirilmesi
f2-Q2 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kitap değerlendirilmesi
f3-Q3 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kitap değerlendirilmesi
f4-Q4 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kitap değerlendirilmesi
g- DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ (baş editör/editör/editör yardımcısı)
(Birden fazla editör + editör yardımcısı varsa toplam kişi sayısına bölünür)
1-Q1 Kategorisindeki dergilerde editörlük
2-Q2 Kategorisindeki dergilerde editörlük
3-Q3 Kategorisindeki dergilerde editörlük
4-Q4 Kategorisindeki dergilerde editörlük

PUAN
20
15
10
5

2- WEB of SCIENCE ALL DATABASES ve SCOPUS KAPSAMINDAKİ DİĞER YAYINLAR
a- Özgün araştırma makalesi
b- Derleme
c- “Short communication=brief communication”
d- Vaka raporu, teknik not, editöre mektup
e- Kongre tam metin/ bildiri özeti
f- Kitap değerlendirilmesi
g- Dergi Editörlüğü (baş editör/editör/editör yardımcısı)
(Birden fazla editör + editör yardımcısı varsa toplam kişi sayısına bölünür)

PUAN
10
10
7,5
5
5/2,5
5

3- ULAKBİM TR DİZİNİ KAPSAMINDAKİ ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANMIŞ YAYINLAR
a- Özgün araştırma makalesi
b- Derleme
c- “Short communication=brief communication”
d- Vaka raporu, teknik not, editöre mektup
e- Kongre tam metin/ bildiri özeti
f- Kitap değerlendirilmesi
g- Dergi Editörlüğü (baş editör/editör/editör yardımcısı)
(Birden fazla editör + editör yardımcısı varsa toplam kişi sayısına bölünür)

PUAN
7
7
4
4
2/1
2

20
15
10
5

5

2

6

4- KİTAP/KİTAP BÖLÜMÜ
TÜRÜ
PUAN—KİTAP YAZARLIĞI
PUAN-KİTAP ÇEVİRMENLİĞİ
4A- ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ YAYINLAR
(WEB of SCIENCE (WoS), SCOPUS veya SENSE kapsamında)*
1-Kitap yazarlığı/Kitap çevirmenliği
4A.1.a WoS veya SENSE (A-B)
80 / yazar sayısı
40 / çevirmen sayısı
4A.1.b SCOPUS veya SENSE (C)
60 / yazar sayısı
30 / çevirmen sayısı
4A.1.c SENSE (D-E)
40 / yazar sayısı
20 / çevirmen sayısı
2-Kitap bölüm yazarlığı/ Kitap bölümü çevirmenliği
4A.2.a WoS veya SENSE (A-B)
40 / bölüm yazar sayısı
20 / çevirmen sayısı
4A.2.b SCOPUS veya SENSE (C)
25 / bölüm yazar sayısı
15 /çevirmen sayısı
4A.2.c SENSE (D-E)
15 / bölüm yazar sayısı
10 / çevirmen sayısı
3-Kitap editörlüğü/Çeviri editörlüğü
4A.3.a WoS veya SENSE (A-B)
30 / editör sayısı
15 / çeviri editörü sayısı
4A.3.b SCOPUS veya SENSE (C)
20 / editör sayısı
10 / çeviri editörü sayısı
4A.3.c SENSE (D-E)
10 / editör sayısı
5 / çeviri editörü sayısı
4B- WEB of SCIENCE (WoS), SCOPUS veya SENSE KAPSAMI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI/ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYINLANMIŞ YAYINLAR
(Üniversite Yayın Komisyonu tarafından onaylandığı belgelenmelidir)
1- Kitap yazarlığı/Kitap çevirmenliği
uluslararası /ulusal
30 / yazar sayısı - 20 / yazar sayısı
15/ çevirmen sayısı
2- Kitap bölüm yazarlığı/Kitap bölümü çevirmenliği
uluslararası /ulusal
10 / yazar sayısı - 7.5 / yazar sayısı
5/ çevirmen sayısı
3- Editörlük/Çeviri editörlüğü
uluslararası / ulusal
10 / editör sayısı - 7.5 / editör sayısı
5/ çeviri editörü sayısı
* Web of Science Book Citation Index ve Scopus veri tabanlarında taranmayan, ancak "WASS-SENSE book publishers ranking" listesinde yer alan kitaplar, basım yılı itibariyle bu
listedeki A-E kategorilerine göre değerlendirilir. "WASS-SENSE book publishers ranking" listesinin kullanımı 31.12.2023 tarihinden sonra yürürlükten kaldırılacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

123456-

Kitap, adayın başvurduğu temel bilim/sanat alanı ile ilgili olmalıdır.
Ansiklopedi bölümleri/ maddesi kitap bölümü kapsamında değerlendirilir.
Aynı kitapta sadece iki bölüm yazarlığından/çevirmenliğinden puan alınabilir.
Kitap bölümü yazarı, editör ile aynı kişi ise editörlük puanına ek olarak sadece bir bölüm yazarlığından puan alınabilir.
Kitabın basıldığı yıldaki “Sense Ranking of Academic Publishers“ sınıflaması kullanılır.
WoS, SCOPUS veya SENSE kapsamında yer almayan uluslararası ve ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış kitaplar için komisyona başvurudan önce
Üniversite Yayın Komisyonu onayı alınmış olmalıdır.
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5- ATIF
5A.1- SCI, SCI-Exp. SSCI Ve AHCI’da YER ALAN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAPILAN ATIFLAR
5A.2- “WoS ALL DATABASES ve SCOPUS”TA YER ALAN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAPILAN ATIFLAR
5A.3- ULAKBİM -TR DİZİNİNDEKİ DERGİLERDE YAPILAN ATIFLAR
5B- “WoS-BOOK CITATION INDEX” KAPSAMINDA YER ALAN KİTAPLARDA YAPILAN ATIFLAR
5C- İNCELEMELİ PATENT ATIFLARI

PUAN
2
1
1
2
1

ÖNEMLİ BİLGİLER

1234-

Adayın kendi yayınlarına yaptığı atıflar değerlendirmeye alınmaz.
Atıf puanı, yayın için hesaplanan toplam puan toplam yazar sayısına bölünerek hesaplanır.
Adayın puanladığı atıfları belgelemesi gerekmektedir
Doktor Öğretim Üyeliği için; adayın tüm yayınlarına yapılan atıflar değerlendirilir.
Doçentlik için adayın; tüm yayınlarına, doktora ve tıp/diş uzmanlık derecesini aldıktan sonra yapılan atıflar değerlendirilir.
Profesörlük için; adayın tüm yayınlarına, doçent unvanını aldığı tarihten sonra yapılan atıflar değerlendirilir.

6- TEZ-PROJE
6 A- YÖNETİLMİŞ ve BİTİRİLMİŞ TEZ
(Birden fazla danışman olması durumunda puanlar paylaşılır)
Doktora /Tıp ve Diş Hekimliğinde uzmanlık/sanatta yeterlilik
Yüksek lisans (tezli)
6 B- TAMAMLANMIŞ PROJELER
(Projelerin sonuç raporu kabul yazısı gereklidir)
1-AB Çerçeve Programı/NIH/NSF/ERC bilimsel araştırma projesinde koordinatör olmak
2-AB Çerçeve Programı/NIH/NSF/ERC bilimsel araştırma projesinde yürütücü olmak
3-AB Çerçeve Programı/NIH/NSF/ERC bilimsel araştırma projesinde araştırmacı olmak
4-AB Çerçeve Programı kariyer projesinde araştırmacı olmak
5- AB Çerçeve Programı/NIH/NSF/ERC bilimsel araştırma projeleri dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma
projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) koordinatör olmak
6-AB Çerçeve Programı/NIH/NSF/ERC bilimsel araştırma projeleri dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma
projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak
7-AB Çerçeve Programı/NIH/NSF/ERC bilimsel araştırma projeleri dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma
projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) araştırmacı olmak
8-Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan bilimsel araştırma projelerinde koordinatör olmak
9-Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan bilimsel araştırma projelerinde yürütücü olmak
10- Üniversiteler dışındaki kamu/özel kurumlarla yapılan bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı olmak

PUAN

20 / danışman sayısı
10 / danışman sayısı

50
30
10
30
25
15
15
20
10
5
8

7- İLETİŞİM FAKÜLTESİ-YARATICILIK ETKİNLİKLERİ İÇİN
7.1. Özgün yapıt, proje ve tasarımlarla kişisel etkinlikte eseriyle katılma (fotoğraf, grafik vb. sergisi)
uluslararası / ulusal
7.2. Seçimli veya davetli sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonlara eser ile katılma
uluslararası / ulusal
7.3.Halkla ilişkiler, toplumsal sorumluluk veya reklam kampanyası yürütücülüğü yapmak
uluslararası / ulusal
7.4. Uzun metrajlı sinema filmi yönetmenliği yapmak
7.5. Uzun metrajlı sinema filmi yapımcılığı yapmak
7.6. Uzun metrajlı sinema filminde görev almak (yapım ve yönetim yardımcılığı, görüntü yönetmenliği, kameramanlık, kurgu yönetmenliği, senaryometin yazarlığı veya görsel efektler)
7.7. Televizyon programı yapımcılığı yapmak
7.8.Televizyon programı yönetmenliği yapmak
7.9.Televizyon programında görev almak (yapım ve yönetim yardımcılığı, kameramanlık, kurgulama, senaryo-metin yazarlığı, görsel efektler vb.)
7.10. Belgesel film yönetmenliği yapmak
7.11. Belgesel film yapımcılığı yapmak
7.12 Belgesel filminde görev almak (yapım-yönetim yardımcılığı, görüntü yönetmenliği, kameramanlık, kurgu, senaryo-metin yazarlığı, görsel efektler
vb.)
7.13. Radyo programı yapımcılığı yapmak
7.14 Radyo programı danışmanlığı yapmak
7.15 Yaratıcı endüstrilerle (Dijital hikaye anlatımı, animasyon, 3D,VR vb. )ilgili atölyede yürütücülük yapmış olmak (Uluslararası)
7.16 Yaratıcı endüstrilerle (Dijital hikaye anlatımı, animasyon, 3D,VR vb. )ilgili atölyede yürütücü yardımcılığı yapmış olmak (Uluslararası)
7.17 Yaratıcı endüstrilerle (Dijital hikaye anlatımı, animasyon, 3D,VR vb. )ilgili atölyede yürütücülük yapmış olmak (Ulusalı)
7.18 Yaratıcı endüstrilerle (Dijital hikaye anlatımı, animasyon, 3D,VR vb. )ilgili atölyede yürütücü yardımcılığı yapmış olmak (Ulusal)

8- EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ, ARKEOLOJİ VE ANTROPOLOJİ BÖLÜMLERİ İÇİN ETKİNLİKLER
8. Kazı ve yüzey araştırma çalışmaları
8.1. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden kazı ruhsatı almak ve projeyi yürütmüş olmak
8.2. Müze Müdürlüğü Başkanlığından yürütülen kazılarda bilimsel sorumluluk alma ve projeyi yönetmiş olmak
8.3. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yüzey araştırması ruhsatı almak ve projeyi yürütmüş olmak
8.4. Kazı projesinde başkan yardımcılığı yapmak
8.5. Kazı projesinde görev almak
8.6. Yüzey araştırması projesinde görev almak

PUAN
15/7
10/5
10/5
20
20
10
20
20
10
20
20
10
10
5
10
5
7
3

PUAN
10 / yıl
10 / yıl
5 / yıl
5 / yıl
3 / yıl
3 / yıl
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9- MİMARLIK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ İÇİN ETKİNLİKLER
9.1. Proje / Tasarım / Uygulama
9.2. Sanatsal / Bilimsel Ödül
9.3. Proje Yarışmalarında Ödül / Derece

uluslararası / ulusal
uluslararası / ulusal
uluslararası / ulusal

PUAN
10/7
20/10
20/10

ÖNEMLİ BİLGİLER
1- Tasarım faaliyetleri için, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile Kamu Kurumları veya Özel Hukuk tüzel kişileriyle sözleşme yapılarak uygulanmış veya

ticarileşmiş olduğunu gösteren onaylı belge sunulmalıdır. Başvuru sahibinin kendi alanıyla ilgili; bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte olmalıdır.
2- Ödül, ulusal ve uluslararası hakemli yarışmalarda veya etkinliklerde jüri tarafından verilen onur, başarı ve mansiyon ödülüdür. Cumhurbaşkanlığı,

TÜBİTAK, TÜBA, Kültür Bakanlığı vb. gibi kamu kurumları ile özel kurumlar tarafından verilen ve H.Ü. Senatosu tarafından uygunluğu onaylanan
sanat/bilim, sanata/bilime hizmet ve sanata/bilime teşvik ödülleridir.
3- Yukarıdaki tabloda yer alan tüm etkinliklerin puanı, ortak etkinliklerde kişi sayısına bölünerek hesaplanır.

10- PATENT
10. Patent

uluslararası / ulusal

PUAN
20/10
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DOKÜMAN İLE İLGİLİ YÖNLENDİRME BİLGİLERİ
KISALTMALAR
WoS
SENSE
SCI
SSCI
AHCI
SCI-Exp
ULAKBİM
DOI
Q
NIH
NSF
ERC

Web of Science
WASS-SENSE book publishers ranking list
Science Citation Index
Social Sciences Citation Index
Art and Humanities Index
Science Citation Index‐Expanded
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
Digital Object Identifier=Dijital Nesne Tanımlayıcı numarası
Journal Quartile Scores = Dergi “çeyrek” dilim kategorisi
National Institutes of Health
National Science Foundation
European Research Council

AÇIKLAMALAR
1- Adayın Başvurduğu Bilim/Sanat Alanı = İlan olunan kadronun ÜAK Bilim Alanı Listesindeki karşılığıdır
https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2021-ocak-donemi/2021O_BilimAlanlariAnahtarKelimeler_10022021.pdf
2-Yayın, adayın başvuru alanı ile ilgili ve endekslenen dergilerde olmak koşulu ile;
1- Basılmış,
2- Elektronik ortamda yayımlanmış
3- Yayımlanmak üzere DOI almış ve elektronik ortamda tam metni yayınlanmış
araştırma makalesi, derleme, “short communication=brief communication”, vaka raporu, teknik not, editöre mektup, kongre bildiri özeti/tam
metin, kitap kritiği niteliğinde olmalıdır.
3- Başlıca Yazar
a. Tek yazarlı makaledeki isim
b. Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar
c. Lisansüstü tezlerden üretilmiş yayında tezin yazarı ve danışmanı (tez yayını olduğu belgelenmelidir).
d. Yazar sıralaması alfabetik ise, başlıca yazar tüm yazarların imzasının bulunduğu beyana göre belirlenir (Beyan dilekçesi, “Atama Kriterleri” ağ sayfasında
“Başvuru için Kullanılacak Belgeler ve Formlar” başlığı altında bulunmaktadır).
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4- Ortak Çalışmalarda Puan dağılımı
1- Yazar sayısına bölünerek hesaplanır.
2- Sadece özgün araştırma makalesi, derleme, “short communication=brief communication” , vaka raporu, teknik not, editöre mektup niteliğindeki yayınlarda
başlıca yazar yayının toplam puanın % 10’unu ek olarak alır.
5-Q Kategorisi
Bilimsel dergilerin değerlendirme kategorilerindeki “çeyrek” dilimini ifade eder (Q1 en yüksek kategori ve Q4 en düşük kategori).
a.
b.
c.
d.
e.

Yayın, yayınlandığı tarihte dergi hangi çeyrekte yer alıyorsa değerlendirme o “Q” dilimine göre yapılır.
Yayının çıktığı yıla ait Q dilimi yoksa derginin mevcut olan ilk “Q” dilimi üzerinden değerlendirilir.
Son yıl içindeki yayınlar derginin mevcut olan son “Q” dilimi üzerinden değerlendirilir.
Birden fazla kategoride yer alan dergi, yayın yılındaki yüksek “Q” diliminden değerlendirilir.
SCI, SCI-Exp. ve SSCI kapsamındaki dergilerin, WoS tarafından kullanılan database “Journal Citation Report” 'a göre; AHCI kapsamındaki dergilerin, “SCOPUS”
tarafından kullanılan database, “Scimago”a göre hangi çeyrekte oldukları belirlenir.

SCI, SCI-Exp. ve SSCI kapsamındaki dergilerin hangi “Q” dilimine girdiğinin belirlenmesi için aşağıdaki yönlendirmenin takip edilmesi gereklidir:
1234-

https://jcr.clarivate.com/ linkine gidiniz.
Gelen sayfaya dergi adını yazarak “enter” tuşuna basınız.
Seçtiğiniz dergi için yıllara göre tüm verileri listeleyebilirsiniz.
Bu sayfada yer alan "Rank by Journal Impact Factor" başlığı altında yıllara ve kategorilere göre ilgili derginin Q dilimlerini görebilirsiniz.

AHCI kapsamındaki dergilerin hangi “Q” dilimine girdiğinin belirlenmesi için aşağıdaki yönlendirmenin takip edilmesi gereklidir:
1- https://www.scimagojr.com/ linkine gidiniz.
2- Gelen sayfaya dergi adını yazarak “enter” tuşuna basınız.
3- Dergi ismi üzerine tıklandığında ilgili derginin tüm yıllara ve kategorilere göre Q dilimlerini görebilirsiniz.
6- Kitap/Kitap Bölümü
123456-

Kitap, adayın başvurduğu temel bilim/sanat alanı ile ilgili olmalıdır.
Ansiklopedi bölümleri/ maddesi kitap bölümü kapsamında değerlendirilir.
Aynı kitapta sadece iki bölüm yazarlığından/çevirmenliğinden puan alınabilir.
Kitap bölümü yazarı, editör ile aynı kişi ise editörlük puanına ek olarak sadece bir bölüm yazarlığından puan alınabilir.
Kitabın basıldığı yıldaki “Sense Ranking of Academic Publishers“ sınıflaması kullanılır.
WoS, SCOPUS veya SENSE kapsamında yer almayan uluslararası ve ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış kitaplar için komisyona başvurudan önce
Üniversite Yayın Komisyonu onayı alınmış olmalıdır.
12

7- Atıf
1234-

Adayın kendi yayınlarına yaptığı atıflar değerlendirmeye alınmaz.
Atıf puanı, yayın için hesaplanan toplam puan toplam yazar sayısına bölünerek hesaplanır.
Adayın puanladığı atıfları belgelemesi gerekmektedir
Doktor Öğretim Üyeliği için; adayın tüm yayınlarına yapılan atıflar değerlendirilir.
Doçentlik için adayın; tüm yayınlarına, doktora ve tıp/diş uzmanlık derecesini aldıktan sonra yapılan atıflar değerlendirilir.
Profesörlük için; adayın tüm yayınlarına, doçent unvanını aldığı tarihten sonra yapılan atıflar değerlendirilir.

8- Yönetilmiş ve Bitirilmiş Tez
Birden fazla danışman olması durumunda puanlar paylaşılır.
9- Projeler
Projeler sonuç raporu kabul yazısı varlığında “tamamlanmış” olarak kabul edilir.
10- Patent
Türk Patent ve Marka Kurumu ya da uluslararası patent ofisleri tarafından tescil edilen; buluşun yeni olduğuna ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma
raporu bulunan; sanayide uygulamaya geçirilmiş veya ticarileştirilmiş patentler kabul edilir. Patent puanı fikir hak sahibi sayısına bölünür.
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ÖNEMLİ NOTLAR
1- Bu koşullar kadro ilanına başvurabilmek için karşılanması gereken asgari koşullardır.
2- Dosya değerlendirmesi kadro ilanına başvurudan önce tamamlanmış olmalıdır.
3- Aday, dosyasında yer alan tüm bilimsel/sanatsal çalışmaların değerlendirilmesini sağlayacak belgeleri (yayının yer aldığı derginin yayınlandığı yıl hangi endekste yer
aldığı, etkinlik programları vb. gibi) dosyaya eklemekle yükümlüdür. Belgenin sağlanamaması halinde değerlendirme yapılmaz.
4- Adayın dosyası kadro ilanı çıktığı tarihte geçerli olan kriterler ile değerlendirilmiş olmalıdır.
5- Bu kriterler 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir ve yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tüm adaylar için geçerlidir.
6- Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 07.08.2019 tarih ve 2019-284 sayılı kararıyla kabul edilen ve 12. 09.2019 tarihinde YÖK tarafından onaylanan kriter
düzenlemeleriyle H.Ü. Atama Kriterlerine onay tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eklenen geçici maddeler, Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 07.10.2021
tarih ve 2021-337 sayılı kararıyla kabul edilen ve 27.10.2021 tarihinde YÖK tarafından onaylanan kriter düzenlemeleriyle aşağıdaki şekilde değiştirilerek kalıcı hale
getirilmiştir:
a) Doçentlik kadrosuna atanmak üzere başvuran Hacettepe Üniversitesi mensubu adayların, görev yaptıkları birimde tezli yüksek lisans ve doktora programlarının
bulunmadığını ya da son iki yıl içinde başlatılmış olduğunu ilgili Dekanlıktan / Enstitü Müdürlüğünden / Yüksekokul Müdürlüğünden / Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğünden / Konservatuvar Müdürlüğünden veya Rektörlükten alacakları resmi bir yazı ile belgelemeleri halinde, Genel Kriterlerin 3. maddesinde yer alan şart
aranmayacaktır.
b) Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran Hacettepe Üniversitesi mensubu adayların, görev yaptıkları birimde tezli yüksek lisans ve doktora programlarının
bulunmadığını ya da son beş yıl içinde başlatılmış olduğunu ilgili Dekanlıktan / Enstitü Müdürlüğünden / Yüksekokul Müdürlüğünden / Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğünden / Konservatuvar Müdürlüğünden veya Rektörlükten alacakları resmi bir yazı ile belgelemeleri halinde, Genel Kriterlerin 4. maddesinde yer alan şart
aranmayacaktır.
c) Doktora tezini 01.08.2004 tarihinden önce tamamlayıp doktora tezinden üretilmiş yayını olmayan adayların veya doktora tezinden üretilmiş yayını 01.01.2019
tarihinden önce 1a, 2a, 3a, 4A.1-2 veya 4B.1-2 kategorilerinde yer almayan dergilerde ya da kitaplarda basılmış olan adayların, başvurdukları kadronun yayın koşullarına
ek olarak 1a kategorisinde başlıca yazar oldukları en az iki yayınının bulunması gerekmektedir.
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