ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA ve YÜKSELTİLME KRİTERLERİ
İNGİLİZCE BİLGİSİ KRİTERİ
Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi İngilizce Hemşirelik ve İngilizce Beslenme ve
Diyetetik Bölümleri, Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bölümleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü ve İngilizce Psikoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri
Enstitüsü ve Yabancı Diller Bölümü için aşağıdaki koşullardan en az bir tanesinin yerine getirilmiş olması
gerekir:
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak
konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından
tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl
(iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim
kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının
üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından (YÖKDİL, ÜDS, KPDS
ve YDS) en az 85 puan veya YÖK ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından eşdeğer puan alması.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi, Türkçe Hemşirelik ve Türkçe
Beslenme ve Diyetetik Bölümleri, Mühendislik Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, Fen-Edebiyat
Fakültesi Türkçe Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Senoloji Enstitüsü için
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından (YÖKDİL, ÜDS, KPDS ve
YDS) en az 70 puan veya YÖK ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından eşdeğer puan alması gerekir.
Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Türk Dili ve
Edebiyatı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen merkezi yabancı dil sınavlarından (YÖKDİL, ÜDS, KPDS ve YDS) en az 65 puan veya YÖK ve ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan alması gerekir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA ATANMA
Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi için;
a) İlk yazar olarak 1A kategorisinde bir yayın yapmak (Doktora/ Tıpta Uzmanlık/ Eczacılıkta Uzmanlık
tezinden üretilmiş de olabilir),
b) Ek olarak, 1A-D kategorilerinde en az iki yayın yapmak (Ezacılık Fakültesi için bu yayınlardan bir tanesi
2A-D veya 3A-D kategorisinde olabilir),
c) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden Tıp Fakültesi için 1A-D, 2A-B , Eczacılık Fakültesi için 1A-E, 2A-B
kategorilerinde en az 15 puan almak,
d) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 30 puan almak,
e) İngilizce deneme sunumundan başarılı olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi için;
a) İlk yazar olarak 1A kategorisinde bir yayın yapmak (Doktora/ Tıpta Uzmanlık/ Eczacılıkta Uzmanlık
tezinden üretilmiş de olabilir),
b) Ek olarak, 1A-D, 2A-B, 3A-G kategorilerinde en az iki yayın yapmak,
c) EK-1’de 1A-D, 2A-B, 3A-G kategorilerinde belirtilen faaliyetlerden en az 15 puan almak,
d)EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 30 puan almak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi FTR, Türkçe Hemşirelik, Türkçe Beslenme ve Diyetetik bölümlerine atanacak
tıp doktoru adaylar Tıp Fakültesi, eczacı adaylar Eczacılık Fakültesi kriterlerine (yabancı dil koşulu
hariç) tabi olacaklardır. Sağlık Bilimleri Fakültesi İngilizce Hemşirelik ve İngilizce Beslenme ve Diyetetik
bölümlerine atanacak tıp doktoru adaylar Tıp Fakültesi, eczacı adaylar Eczacılık Fakültesi kriterlerine
tabi olacaklardır.

Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bölümleri ve Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü için;
a) İlk yazar olarak 1A kategorisinde bir yayın yapmak ( Doktora/ Tıpta Uzmanlık tezinden üretilmiş de
olabilir),
b) Ek olarak, 1A-C kategorisinde en az bir yayın yapmak,
c) 1A-C kategorilerinde belirtilen faaliyetlerden en az 45 puan almak,
d) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 65 puan almak,
e) İngilizce deneme sunumundan başarılı olmak.

Mühendislik Fakültesi Temel Bilimler Bölümü için;
a) 1A, 2A, 3A kategorilerinde başlıca yazar olarak en az bir yayın yapmak (Doktora tezinden üretilmiş de
olabilir),
b) Ek olarak, 1A-E, 2A-G, 3A-G kategorilerinde en az iki yayın yapmak,
c) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 30 puan almak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Psikoloji Bölümleri için;
a) 1A, 2A, 3A kategorilerinde, ilk yazar olarak en az bir yayın yapmak (Doktora tezinden üretilmiş de
olabilir),
b) Ek olarak, 3A-B, 3D-G kategorilerinde toplam en az iki yayın yapmak (Sosyoloji bölümü için bu
yayınlarda tek yazar olmak; Psikoloji Bölümü için 1A ve 2A kategorilerinde yapılan ek bir yayın bu kriter
yerine sayılır)
c) Psikoloji Bölümü için EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 30 puan almış olmak. Sosyoloji
Bölümü için EK-1 ve Ek-2’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 30 puan almış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi için;
a) 1A, 2A, 3A kategorilerinde başlıca yazar olarak en az bir yayın yapmak (Doktora tezinden üretilmiş de
olabilir),
b) Ek olarak, 1A-E, 2A-G, 3A-G kategorilerinde en az iki yayın yapmak,
c) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 30 puan almak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Yüksek Okulu için;
a) İlk yazar olarak 1A-E, 2A-G kategorilerinde bir yayın yapmak (Doktora/Tıpta Uzmanlık tezinden
üretilmiş de olabilir),
b) Ek olarak, 1A-E, 2A-G, 3A-G kategorilerinde en az iki yayın yapmak,
c) EK-1’de 1A-E, 2A-G, 3A-G kategorilerinde belirtilen faaliyetlerden en az 15 puan almak,
d) EK-1 ve EK-2’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 30 puan almak.
SHMYO’na atanacak tıp doktoru adaylar Tıp Fakültesi, eczacı adaylar Eczacılık Fakültesi kriterlerine
(yabancı dil koşulu hariç) tabi olacaklardır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü için;

a) İlk yazar olarak 1A kategorisinde en az iki yayın yapmak (Doktora/ Tıpta Uzmanlık/ Eczacılıkta
Uzmanlık tezinden üretilmiş de olabilir),
b) Ek olarak, 1A-B kategorilerinde en az iki yayın yapmak
c) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden 1A-B, 2A-B kategorilerinde en az 45 puan almak,
d) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 65 puan almak,
e) İngilizce deneme sunumundan başarılı olmak.

Sosyal Bilimler Enstitüsü için;
a) 1A, 2A, 3A kategorilerinde, ilk yazar olarak en az bir yayın yapmak (Doktora tezinden üretilmiş de
olabilir),
b) Ek olarak, 3A-B, 3D-G kategorilerinde toplam en az iki yayın yapmak (Sağlık Sosyolojisi Anabilim Dalı
için bu yayınlarda tek yazar olmak; Klinik Psikoloji Anabilim Dalı için 1A ve 2A kategorilerinde yapılann ek
bir yayın bu kriter yerine sayılır),
c) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 30 puan almış olmak.

Senoloji Enstitüsü için;
a) İlk yazar olarak 1A kategorisinde bir yayın yapmak (Doktora/ Tıpta Uzmanlık/ Eczacılıkta
Uzmanlık/Yüksek Lisans tezinden üretilmiş de olabilir),
b) Ek olarak, 1A-D kategorilerinde en az iki yayın yapmak,
c) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden 1A-D, 2A-B kategorilerinde en az 15 puan almak,
d) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 30 puan almak,
e) a ve b bendindeki yayınlardan en az birinin senoloji ile alakalı olması.
Senoloji Enstitüsüne atanacak tıp doktoru adaylar Tıp Fakültesi, eczacı adaylar Eczacılık Fakültesi
kriterlerinin a, b, c ve d bendlerine ve Senoloji Enstitisü kriterlerinin e bendi ile yabancı dil koşuluna
tabi olacaklardır.

Yabancı Diller, Türk Dili ve Edebiyatı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümleri için;
a) 1A, 2A, 3A kategorilerinde başlıca yazar olarak en az bir yayın yapmak (Doktora tezinden üretilmiş de
olabilir),
b) Ek olarak, 1A-E, 2A-G, 3A-G kategorilerinde en az iki yayın yapmak,
c) EK-1 ve EK-2’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 30 puan almak.

DOÇENT KADROSUNA YÜKSELTİLME ve ATANMA
Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi için;
a) En az iki tanesi Doktora/ Tıpta Uzmanlık/ Eczacılıkta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra yapılmış olmak
üzere 1A kategorisinde başlıca yazar olarak en az üç yayın yapmak,
b) Ek olarak, 1A-D kategorilerinde en az iki yayın yapmak,
c) Doktora/ Tıpta Uzmanlık/ Eczacılıkta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra EK-1’de yer alan 1A-D, 2A-B
kategorilerinde belirtilen faaliyetlerden en az 40 puan almak,
d) Doktora/Tıpta Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra EK-1’de belirtilen
faaliyetlerden toplam en az 80 puan almak,
e) Kurum dışından başvuran Doçent adayları ile kurum içinden başvurup herhangi bir şekilde İngilizce
deneme sunumu yapmamış adaylar için İngilizce deneme sunumundan başarılı olmak,
f) Kurum içinde yükseltilecek adaylar için Eğitici Gelişimi Temel Kursu’na katılmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi için;
a) Doktora/ Tıpta Uzmanlık/ Eczacılıkta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra 1A kategorisinde, bir
tanesinde başlıca yazar olmak üzere en az üç yayın yapmak,
b) Ek olarak, 1A-D, 2A-B, 3A-G kategorilerinde en az iki yayın yapmak,
c) Doktora/ Tıpta Uzmanlık/ Eczacılıkta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra EK-1’de yer alan 1A-D, 2A-B,
3A-G kategorilerinde belirtilen faaliyetlerden en az 30 puan almak,
d) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 60 puan almak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi FTR, Türkçe Hemşirelik, Türkçe Beslenme ve Diyetetik bölümlerine atanacak
tıp doktoru adaylar Tıp Fakültesi, eczacı adaylar Eczacılık Fakültesi kriterlerine (yabancı dil koşulu
hariç) tabi olacaklardır. Sağlık Bilimleri Fakültesi İngilizce Hemşirelik ve İngilizce Beslenme ve Diyetetik
bölümlerine atanacak tıp doktoru adaylar Tıp Fakültesi, eczacı adaylar Eczacılık Fakültesi kriterlerine
tabi olacaklardır.

Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bölümleri ve Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü için,
a) Doktora/Tıpta Uzmanlık derecesini aldıktan 1A-B kategorilerinde başlıca yazar olarak en az iki yayın
yapmak,
b) Ek olarak, 1A-C kategorilerinde en az üç yayın yapmak,

c) Doktora/Tıpta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra EK-1’de yer alan 1A-E kategorilerinde belirtilen
faaliyetlerden en az 60 puan almak,
d) Doktora/Tıpta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 90
puan almak,
e) Kurum dışından başvuran Doçent adayları ile kurum içinden başvurup herhangi bir şekilde İngilizce
deneme sunumu yapmamış adaylar için İngilizce deneme sunumundan başarılı olmak.

Mühendislik Fakültesi Temel Bilimler Bölümü için;
a) Doktora/Tıpta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra 1A-B kategorilerinde başlıca yazar olarak en az iki
yayın yapmak,
b) Ek olarak, 1A-E kategorilerinde en az bir yayın yapmak,
c) Doktora/Tıpta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra EK-1’de yer alan 1A-E kategorilerinde belirtilen
faaliyetlerden en az 40 puan almak,
d) Doktora/Tıpta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra EK-1’de belirtilen faaliyetlerden en az 60 puan
almak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Psikoloji Bölümleri için;
a) Doktora derecesini aldıktan sonra 1A-B, 2A-B kategorilerinde ilk yazar olarak en az bir yayın yapmış
olmak,
b) Ek olarak, doktora derecesini aldıktan sonra 3A-B kategorilerinde toplam en az üç yayın yapmak
(Sosyoloji bölümü için bunların tümünde tek yazar olmak; Psikoloji Bölümüi için 1A ve 2A kategorilerinde
yapılan ek iki yayın bu kriter yerine sayılır),
c) Sosyoloji bölümü için 4B kategorisinden en az 20 puan almak,
d) Psikoloji Bölümü için EK-1’de belirtilen tüm faaliyetlerden toplam en az 60 puan almak, Sosyoloji
Bölümü için EK-1 ve Ek-2’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 60 puan almış olmak,
e) Ek olarak, Doktora derecesini aldıktan sonra alanında en az dört yarıyıl ders vermiş olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi için;
a) Doktora derecesini aldıktan sonra 1A, 2A, 3A kategorilerinde başlıca yazar olarak en az iki yayın
yapmak
b) Ek olarak, 1A-E, 2A-G, 3A-G kategorilerinde en az üç yayın yapmak,
c) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 60 puan almak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Yüksek Okulu için;
a) Doktora/Tıpta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra yapılmış olmak üzere 1A-E, 2A-G, 3A-G
kategorilerinde başlıca yazar olarak en az bir yayın yapmak,
b) Ek olarak, 1A-E, 2A-G, 3A-G kategorilerinde en az iki yayın yapmak,
c) Doktora/Tıpta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra EK-1’de yer alan 1A-E, 2A-G, 3A-G kategorilerinde
belirtilen faaliyetlerden en az 40 puan almak,
d) EK-1 ve EK-2’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 80 puan almak.
SHMYO’na atanacak tıp doktoru adaylar Tıp Fakültesi, eczacı adaylar Eczacılık Fakültesi kriterlerine
(yabancı dil koşulu hariç) tabi olacaklardır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü için;
a) En az iki tanesi Doktora/ Tıpta Uzmanlık/ Eczacılıkta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra yapılmış olmak
üzere 1A kategorisinde başlıca yazar olarak en az dört yayın yapmak,
b) Ek olarak, 1A-D kategorilerinde en az iki yayın yapmak,
c) Doktora/ Tıpta Uzmanlık/ Eczacılıkta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra EK-1’de yer alan 1A-D, 2A-B
kategorilerinde belirtilen faaliyetlerden en az 60 puan almak,
d) Doktora/Tıpta Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra EK-1’de belirtilen
faaliyetlerden toplam en az 100 puan almak,
e) Kurum dışından başvuran Doçent adayları ile kurum içinden başvurup herhangi bir şekilde İngilizce
deneme sunumu yapmamış adaylar için İngilizce deneme sunumundan başarılı olmak.

Sosyal Bilimler Enstitüsü için;
a) Doktora derecesini aldıktan sonra 1A-B, 2A-B kategorilerinde ilk yazar olarak en az bir yayın yapmış
olmak,
b) Ek olarak, doktora derecesini aldıktan sonra 3A-B kategorilerinde toplam en az üç yayın yapmak
(Sağlık Sosyolojisi Anabilim Dalı için bunların tümünde tek yazar olmak; Klinik Psikoloji Anabilim Dalı için
1A ve 2A kategorilerinde yapılan ek iki yayın bu kriter yerine sayılır),
c) Sağlık Sosyolojisi Anabilim Dalı için 4B kategorisinden en az 20 puan almak,
d) EK-1’de belirtilen tüm faaliyetlerden toplam en az 60 puan almak.

Senoloji Enstitüsü için;

a) En az bir tanesi Doktora/ Tıpta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra yapılmış olmak üzere 1A
kategorisinde başlıca yazar olarak en az iki yayın yapmak,
b) Ek olarak, 1A-D kategorilerinde en az iki yayın yapmak,
c) Doktora/ Tıpta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra EK-1’de yer alan 1A-D, 2A-B kategorilerinde
belirtilen faaliyetlerden en az 30 puan almak,
d) Doktora/Tıpta Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık derecesini aldıktan sonra EK-1’de belirtilen
faaliyetlerden toplam en az 60 puan almak,
e) Kurum içinde yükseltilecek adaylar için Eğitici Gelişimi Temel Kursu’na katılmış olmak,
f) a ve b bendindeki yayınlardan en az birinin senoloji ile alakalı olması.
Senoloji Enstitüsüne atanacak tıp doktoru adaylar Tıp Fakültesi, eczacı adaylar Eczacılık Fakültesi
kriterlerinin a, b, c, ve d bendlerine ve Senoloji Enstitüsü kriterlerinin e ve f bendleri ile yabancı dil
koşuluna tabi olacaklardır.

Yabancı Diller, Türk Dili ve Edebiyatı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümleri için;
a) Doktora derecesini aldıktan sonra 1A, 2A, 3A kategorilerinde başlıca yazar olarak en az iki yayın
yapmak
b) Ek olarak, 1A-E, 2A-G, 3A-G kategorilerinde en az üç yayın yapmak,
c) EK-1 ve EK-2’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 60 puan almak.

PROFESÖR KADROSUNA YÜKSELTİLME ve ATANMA
Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi için;
a) En az iki tanesi Doçent unvanını aldıktan sonra yapılmış olmak üzere 1A-B kategorisinde başlıca yazar
olarak en az beş yayın yapmak,
b) Ek olarak, 1A-D kategorilerinde, Tıp Fakültesi için en az bir tanesi WOS Q1 kategorisinde olmak üzere,
en az iki yayın yapmak,
c) Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1’de yer alan 1A-D, 2A-B kategorilerinde belirtilen faaliyetlerden en
az 60 puan almak,
ç) Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 120 puan almak,
d) Kurum dışından başvuran Profesör adayları ile kurum içinden başvurup herhangi bir şekilde İngilizce
deneme sunumu yapmamış adaylar için İngilizce deneme sunumundan başarılı olmak,
e) Kurum içinde yükseltilecek adaylar için Eğitici Gelişimi Temel Kursu’na katılmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi için;
a) En az bir tanesi Doçent unvanını aldıktan sonra yapılmış olmak üzere 1A-B kategorilerinde başlıca
yazar olarak en az üç yayın yapmak,
b) Ek olarak, 1A-D kategorilerinde en az iki yayın yapmak,
c) Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1’de 1A-D, 2A-B, 3A-G kategorilerinde belirtilen faaliyetlerden en
az 40 puan almak,
d) Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 60 puan almak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi FTR, Türkçe Hemşirelik, Türkçe Beslenme ve Diyetetik bölümlerine atanacak
tıp doktoru adaylar Tıp Fakültesi, eczacı adaylar Eczacılık Fakültesi kriterlerine (yabancı dil koşulu
hariç) tabi olacaklardır. Sağlık Bilimleri Fakültesi İngilizce Hemşirelik ve İngilizce Beslenme ve Diyetetik
bölümlerine atanacak tıp doktoru adaylar Tıp Fakültesi, eczacı adaylar Eczacılık Fakültesi kriterlerine
tabi olacaklardır.

Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bölümleri ve Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü için;
a) Doçent unvanını aldıktan sonra 1A-B kategorilerinde, en az bir tanesinde başlıca yazar olmak üzere üç
yayın yapmak,
b) Doçent unvanını aldıktan sonra 1A-C kategorilerinde belirtilen faaliyetlerden en az 40 puan almak,
c) Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 80 almak
d) Kurum dışından başvuran Profesör adayları ile kurum içinden başvurup herhangi bir şekilde İngilizce
deneme sunumu yapmamış adaylar için İngilizce deneme sunumundan başarılı olmak.

Mühendislik Fakültesi Temel Bilimler Bölümü
a) Doçent unvanını aldıktan sonra 1A-B kategorilerinde, en az bir tanesinde başlıca yazar olmak üzere iki
yayın yapmak,
b) Doçent unvanını aldıktan sonra 1A-C kategorilerinde belirtilen faaliyetlerden en az 30 puan almak,
c) Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1’de belirtilen faaliyetlerden en az 60 puan almak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Psikoloji Bölümleri için;
a) Doçent unvanını aldıktan sonra 1A, 2A kategorilerinde, ilk ya da ikinci yazar olarak bir yayın yapmak,
b) Psikoloji bölümü için ek olarak, Doçent unvanını aldıktan sonra, 1A-B ,2A-B ,3A-B kategorilerinden
toplam en az 20 puan almış olmak,

c) Sosyoloji bölümü için ek olarak, Doçent unvanını aldıktan sonra 3A-B kategorilerinde en az üç yayın
yapmış olmak ve bu yayınların en az ikisinde tek yazar olmak,
d) Sosyoloji Bölümü için 4A-B kategorilerinden toplam en az 40 puan almış olmak, Psikoloji Bölümü için
4A-B kategorilerinde toplam en az 30 puan almış olmak,
e) Psikoloji Bölümü için, Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 60
puan almış olmak, Sosyoloji Bölümü için, Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1 ve EK-2’de belirtilen
faaliyetlerden toplam en az 60 puan almış olmak,
f) Doçent olduktan sonra alanında en az on yarıyıl ders vermiş olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi için;
a) Doçent unvanını aldıktan sonra 1A, 2A, 3A kategorilerinde, başlıca yazar olarak en az iki yayın
yapmak
b) Ek olarak, en az üç tanesi Doçent unvanını aldıktan sonra yapılmış olmak üzere 1A-E, 2A-G, 3A-G
kategorilerinden toplam en az beş yayın yapmak,
c) Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 60 puan almak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Yüksek Okulu için;
a) En az iki tanesi Doçent unvanını aldıktan sonra yapılmış olmak üzere 1A-E, 2A-G, 3A-G
kategorilerinden toplam en az beş yayın yapmak,
b) Doçent unvanını aldıktan sonra 1A-E, 2A-G, 3A-G kategorilerinde belirtilen faaliyetlerden en az 40
puan almak,
c) Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1 ve EK-2’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 60 puan almak.
SHMYO’na atanacak tıp doktoru adaylar Tıp Fakültesi, eczacı adaylar Eczacılık Fakültesi kriterlerine
(yabancı dil koşulu hariç) tabi olacaklardır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü için;
a) En az üç tanesi Doçent unvanını aldıktan sonra yapılmış olmak üzere 1A-B kategorisinde başlıca yazar
olarak en az beş yayın yapmak,
b) Ek olarak, 1A-D kategorilerinde, en az bir tanesi WOS Q1 kategorisinde olmak üzere en az iki yayın
yapmak,
c) Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1’de yer alan 1A-D, 2A-B kategorilerinde belirtilen faaliyetlerden en
az 60 puan almak,

ç) Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 120 puan almak,
d) Kurum dışından başvuran Profesör adayları ile kurum içinden başvurup herhangi bir şekilde İngilizce
deneme sunumu yapmamış adaylar için İngilizce deneme sunumundan başarılı olmak.

Sosyal Bilimler Enstitüsü için;
a) Doçent unvanını aldıktan sonra 1A, 2A kategorilerinde ilk yazar ya da ikinci yazar olarak bir yayın
yapmak,
b) Klinik Psikoloji Anabilim Dalı için ek olarak, Doçent unvanını aldıktan sonra, 1A-B veya 2A-B veya 3A-B
kategorilerinden toplam en az 20 puan almış olmak,
c) Sağlık Sosyolojisi Anabilim Dalı için ek olarak, Doçent unvanını aldıktan sonra 3A-B kategorilerinde en
az üç yayın yapmış olmak ve bu yayınların en az ikisinde tek yazar olmak,
d) Sağlık Sosyolojisi Anabilim Dalı için 4A-B kategorilerinden toplam en az 40 puan almış olmak, Klinik
Psikoloji Anabilim Dalı için 4A-B kategorilerinde toplam en az 30 puan almış olmak,
e) Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 60 puan almış olmak.

Senoloji Enstitüsü için;
a) En az bir tanesi Doçent unvanını aldıktan sonra yapılmış olmak üzere 1A-B kategorisinde başlıca yazar
olarak en az üç yayın yapmak,
b) Ek olarak, 1A-D kategorilerinde en az iki yayın yapmak,
c) Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1’de yer alan 1A-D, 2A-B kategorilerinde belirtilen faaliyetlerden en
az 40 puan almak,
d) Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 60 puan almak,
e) Kurum içinde yükseltilecek adaylar için Eğitici Gelişimi Temel Kursu’na katılmış olmak,
f) a ve b bendindeki yayınlardan en az birinin senoloji ile alakalı olması.
Senoloji Enstitüsüne atanacak tıp doktoru adaylar Tıp Fakültesi, eczacı adaylar Eczacılık Fakültesi
kriterlerinin a, b, c, ve d bendlerine ve Senoloji Enstitüsü kriterlerinin e ve f bendleri ile yabancı dil
koşuluna tabi olacaklardır.

Yabancı Diller, Türk Dili ve Edebiyatı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümleri için;
a) Doçent unvanını aldıktan sonra 1A, 2A, 3A kategorilerinde, başlıca yazar olarak en az iki yayın
yapmak

b) Ek olarak, en az üç tanesi Doçent unvanını aldıktan sonra yapılmış olmak üzere 1A-E, 2A-G, 3A-G
kategorilerinden toplam en az beş yayın yapmak,
c) Doçent unvanını aldıktan sonra EK-1 ve EK-2’de belirtilen faaliyetlerden en az 60 puan almak.

YÜRÜRLÜK
Bu kriterler 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir.

EK-1 TEMEL KRİTERLER
AÇIKLAMALAR:
1. Ortak çalışmalarda puan dağılımı: yazar sayısına eşit bölünerek hesaplanır. Yalnızca 1A-D, 2A-D
ve 3A-D kategorilerinde başlıca yazar yayının toplam puanın % 40'ını, ikinci yazar % 20’sini ek
olarak alır.
2. Bir çalışma birden fazla kategoride yer alıyorsa, yalnızca en yüksek puan aldığı kategoride
değerlendirilir.
3. Başlıca yazar:
a. Tek yazarlı makaledeki isim
b. Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar
c. Danışmanlığını/Eş danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış,
öğrencinin tezinden üretilmiş yayındaki yazar (tez yayını olduğu belgelenmelidir
d. Sorumlu yazar (corresponding author)
4. Q1-Q4: Bilimsel dergilerin değerlendirme kategorilerindeki “çeyrek” dilimini ifade eder (Q1 en
yüksek kategori ve Q4 en düşük kategori).
a- Yayın, yayınlandığı tarihte dergi hangi çeyrekte yer alıyorsa değerlendirme, o “Q” değerine
göre yapılır.
b- Yayının çıktığı yıla ait Q değeri yoksa derginin mevcut olan ilk “Q” değeri üzerinden
değerlendirilir.
c- Son yıl içindeki yayınlar derginin mevcut olan son “Q” değeri üzerinden değerlendirilir.
d- Birden fazla kategoride yer alan dergi, yayın yılındaki yüksek “Q” değerinden değerlendirilir.
e- SCI, SCI-Exp. ve SSCI kapsamındaki dergilerin, WoS tarafından kullanılan database “Journal
Citation Report” 'a göre; AHCI kapsamındaki dergilerin, “SCOPUS” tarafından kullanılan
database, “Scimago”ya göre hangi çeyrekte oldukları belirlenir.

1.

1.A.
1.A.1.
1.A.2.
1.A.3.
1.A.4.
1.B.
1.B.1.
1.B.2.
1.B.3.
1.B.4.
1.C.
1.C.1.
1.C.2.

1-SCI, SCI-EXP, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLER
1A-D kategorilerinde Editörden gelen kabul yazısı yeterli sayılır.
Özgün araştırma makalesi
Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi
Q2 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi
Q3 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi
Q4 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi
Derleme
Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış derleme
Q2 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış derleme
Q3 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış derleme
Q4 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış derleme
"Short communication, brief communication"
Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış “short communication, brief
communication”
Q2 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış “short communication, brief
communication”

DERGİ
KATEGORİLERİNE
GÖRE PUAN
PUAN
60
40
20
0
60
40
20
0
30
22,5

1.C.3.
1.C.4.
1.D.
1.D.1.
1.D.2.
1.D.3.
1.D.4.
1.E.
1.E.1.
1.E.2.
1.E.3.
1.E.4.
1.E.5.
1.E.6.
1.E.7.
1.E.8.

1.F.
1.F.1.
1.F.2.
1.F.3.
1.F.4.
1.G.

1.G.1.
1.G.2.
1.G.3.
1.G.4.
2.
2.A.
2.B.
2.C.
2.D.
2.E.
2.F.
2.G.
3.
3.A.
3.B.

Q3 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış “short communication, brief
communication”
Q4 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış “short communication, brief
communication”
Vaka raporu, teknik not, editöre mektup
Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış vaka raporu, teknik not,
editöre mektup
Q2 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış vaka raporu, teknik not,
editöre mektup
Q3 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış vaka raporu, teknik not,
editöre mektup
Q4 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış vaka raporu, teknik not,
editöre mektup
Kongre (Tam metin, bildiri özeti)
Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kongre (tam metin*)
Q2 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kongre (tam metin*)
Q3 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kongre (tam metin*)
Q4 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kongre (tam metin*)
Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kongre (bildiri özeti)
Q2 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kongre (bildiri özeti)
Q3 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kongre (bildiri özeti)
Q4 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kongre (bildiri özeti)
*Tam metnin araştırma makalesi niteliğinde olduğu ve hakem
değerlendirmesinden geçtiği belgelenirse, bu yayın 1A kategorisinde
değerlendirilir.
Kitap değerlendirmesi
Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kitap değerlendirmesi
Q2 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kitap değerlendirmesi
Q3 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kitap değerlendirmesi
Q4 kategorisindeki dergilerde yayınlanmış kitap değerlendirmesi
Dergi editörlüğü (baş editör/editör/editör yardımcısı)
(Birden fazla editör ve editör yardımcısı varsa toplam kişi sayısına
bölünür)
Q1 kategorisindeki dergilerde editörlük
Q2 kategorisindeki dergilerde editörlük
Q3 kategorisindeki dergilerde editörlük
Q4 kategorisindeki dergilerde editörlük
WEB OF SCIENCE ALL DATABASES KAPSAMINDAKİ DİĞER DERGİLER
2A-D kategorilerinde Editörden gelen kabul yazısı yeterli sayılır.
Özgün araştırma makalesi
Derleme
“Short communication,brief communication”
Vaka raporu, teknik not, editöre mektup
Kongre tam metin/ bildiri özeti
Kitap değerlendirmesi
Editörlük
ULAKBİM TR DİZİNİ KAPSAMINDAKİ ULUSAL DERGİLER
3A-D kategorilerinde Editörden gelen kabul yazısı yeterli sayılır.
Özgün araştırma makalesi
Derleme
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20
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5
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PUAN
20
15
10
0

20
15
10
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10
10
7,5
5
5/2,5
5
5
PUAN
7
7

3.C.
3.D.
3.E.
3.F.
3.G.
4.

4.A.

4.A.1.

“Short communication, brief communication”
Vaka raporu, teknik not, editöre mektup
Kongre tam metin/ bildiri özeti
Kitap değerlendirmesi
Editörlük
KİTAP/KİTAP BÖLÜMÜ
Kitap, adayın başvurduğu temel bilim alanı ile ilgili olmalıdır.
Ansiklopedi bölümleri/ maddesi kitap bölümü kapsamında
değerlendirilir.
Kitap/kitap bölümü yazarı ve editör aynı kişi ise puan sadece beyan
edilen tek bir kategoriden hesaplanır.
Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış kitaplar
(“Sense Ranking of Academic Publishers“ sınıflamasına göre puanlama
yapılır )
Kitap yazarlığı
A
B
C
D
E

4.A.2.

Kitap çevirmenliği

A
B
C
D
E

4.A.3.

Kitap bölüm yazarlığı

A
B
C
D
E

4.A.4.

Kitap bölümü çevirmenliği

A
B
C

4
4
2/1
2
2

PUAN

80/yazar
sayısı
70/yazar
sayısı
60/yazar
sayısı
20/yazar
sayısı
10/yazar
sayısı
40/çevirmen
sayısı
35/çevirmen
sayısı
30/çevirmen
sayısı
10/çevirmen
sayısı
5/çevirmen
sayısı
40/bölüm
yazar sayısı
30/bölüm
yazar sayısı
20/bölüm
yazar sayısı
10/bölüm
yazar sayısı
5/bölüm
yazar sayısı
10/çevirmen
sayısı
8/çevirmen
sayısı
6/çevirmen
sayısı

D
E
4.A.5.

Kitap editörlüğü

A
B
C
D

4.A.6.

Çeviri editörlüğü

E
A
B
C
D
E

4.B.

4.B.1.

““Sense Ranking of Academic Publishers“ sınıflamasında yer almayan
uluslararası/ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış kitaplar
(Üniversite Yayın Komisyonu tarafından onaylandığı belgelenmiş
olmalıdır)
Kitap yazarlığı (uluslararası)

4.B.2.

Kitap çevirmenliği (uluslararası)

4.B.3.

Kitap bölüm yazarlığı (uluslararası)

4.B.4.

Kitap bölümü çevirmenliği (uluslararası)

4.B.5.

Editörlük (uluslararası)

4.B.6.

Çeviri editörlüğü (uluslararası)

4.B.7.

Kitap yazarlığı (ulusal)

4.B.8.

Kitap çevirmenliği (ulusal)

4.B.9.

Kitap bölüm yazarlığı (ulusal)

4.B.10.

Kitap bölümü çevirmenliği (ulusal)

4.B.11.

Editörlük (ulusal)

4.B.12.

Çeviri editörlüğü (ulusal)

4/çevirmen
sayısı
2/çevirmen
sayısı
30/editör
sayısı
25/editör
sayısı
20/editör
sayısı
10/editör
sayısı
5/editör sayısı
15/editör
sayısı
12,5/çevirme
n sayısı
10/çevirmen
sayısı
5/çevirmen
sayısı
2,5/çevirmen
sayısı

30 / yazar
sayısı
20 / yazar
sayısı
10 / yazar
sayısı
5 / yazar
sayısı
10 / yazar
sayısı
7,5 / yazar
sayısı
15/çevirmen
sayısı
15/çevirmen
sayısı
5/çevirmen
sayısı
4/çevirmen
sayısı
5/çeviri
editörü sayısı
5/çeviri
editörü

sayısı
5.

5.A.
5.B.
5.C.
5.D.
6.
6.A.

6.A.1.
6.A.2.
6.B.
6.B.1.
6.B.2.
6.B.3.
6.B.4.
6.B.5.

6.B.6.

6.B.7.

6.B.8.

6.B.9.
6.B.10.

ATIFLAR
Adayın kendi yayınlarına yaptığı atıflar değerlendirmeye alınmaz.
Atıflardan alınan puan EK-1'den alınması gereken toplam puanın %
10’unu geçemez.
Adayın puanladığı atıfları belgelemesi gerekmektedir.
Doktor öğretim üyeliği için; adayın tüm yayınlarına yapılan atıflar
değerlendirilir.
Doçentlik için; adayın tüm yayınlarına, doktora ve tıp/eczacılıkta
uzmanlık derecesini aldıktan sonra yapılan atıflar değerlendirilir.
Profesörlük için; adayın tüm yayınlarına, doçent unvanını aldığı tarihten
sonra yapılan atıflar değerlendirilir.
SCI, SCI-Exp. SSCI Ve AHCI’da yer alan uluslararası dergilerde yapılan
atıflar
“WoS ALL DATABASES”de yer alan uluslararası dergilerde yapılan
atıflar
ULAKBİM TR DİZİNİ’ nde yer alan dergilerde yapılan atıflar
“WoS-BOOK CITATION INDEX “kapsamında yer alan kitaplarda yapılan
atıflar
TEZLER ve PROJELER
Tez danışmanlığı
Tezin tamamlanmış olması gerekir.
Birden fazla danışman olması durumunda iki danışman da tam puan
alır.
Doktora/Uzmanlık
Yüksek lisans (tezli)
Devam eden ya da tamamlanmış projeler
AB Çerçeve Programı/NIH/NSF/ERC bilimsel araştırma projesinde
koordinatör /yönetici
AB Çerçeve Programı/NIH/NSF/ERC bilimsel araştırma projesinde
yürütücü
AB Çerçeve Programı/NIH/NSF/ERC bilimsel araştırma projesinde
araştırmacı
AB Çerçeve Programı kariyer projesinde araştırmacı
AB Çerçeve Programı/NIH/NSF/ERC bilimsel araştırma projeleri
dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırmalarda (derleme ve rapor
hazırlama çalışmaları hariç) koordinatör/yönetici
AB Çerçeve Programı/NIH/NSF/ERC bilimsel araştırma projeleri
dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırmalarda (derleme ve rapor
hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü
AB Çerçeve Programı/NIH/NSF/ERC bilimsel araştırma projeleri
dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırmalarda (derleme ve rapor
hazırlama çalışmaları hariç) araştırmacı
AB Çerçeve Programı/NIH/NSF/ERC bilimsel araştırma projeleri
dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırmalarda (derleme ve rapor
hazırlama çalışmaları hariç) danışman
Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan bilimsel araştırma
projelerinde koordinatör/yönetici
Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan bilimsel araştırma
projelerinde yürütücü

1
0,5
0,5
1

PUAN

30
10
50
30
10
30
40

30

20

10

30
20

6.B.11.
6.B.12.
6.B.13.
6.B.14.

Üniversiteler dışındaki kamu/özel kurumlarla yapılan bilimsel araştırma
projelerinde araştırmacı
Üniversiteler dışındaki kamu/özel kurumlarla yapılan bilimsel araştırma
projelerinde danışman
Üniversiteler tarafından fonlanan bilimsel araştırma projelerinde
yürütücü
Üniversiteler tarafından fonlanan bilimsel araştırma projelerinde
araştırmacı

10
5
5
2,5

EK-2 EK KRİTERLER
7.A.
7.A.1.
7.A.2.
7.A.3.
7.A.4.
7.A.5.
7.A.6.
7.A.7.
7.A.8.
7.A.9.
7.A.10.
7.A.11.
7.A.12.
7.A.13.
7.A.14.
7.B.
7.C.
7.C.1.
7.C.2.
7.C.3.
7.C.4.
7.C.5.
7.D.
7.E.
7.F.
7.G.
7.H.

Kongre faaliyetleri (Ulusal/Uluslararası)
Uluslararası kongre başkanlığı
Uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı
Uluslararası kongre düzenleme komitesi üyeliği
Uluslararası kongre bilim kurulu üyeliği
Uluslararası kongrelerde sözlü bildiri (SCI, SCI-EXP, SSCI VEYA AHCI, WoS
ALL DATABASES tarafından indekslenmemiş)
Uluslararası kongrelerde poster bildiri sunmak (SCI, SCI-EXP, SSCI VEYA
AHCI, WoS ALL DATABASES tarafından indekslenmemiş)
Uluslararası kongre sekreteryası
Ulusal kongre başkanlığı
Ulusal kongrelerde davetli konuşmacı
Ulusal kongre düzenleme komitesi üyeliği
Ulusal kongre bilim kurulu üyeliği
Ulusal kongrelerde sözlü bildiri sunmak (ULAKBİM TR dizininde yer
almamış)
Ulusal kongrelerde poster bildiri sunmak (ULAKBİM TR dizininde yer
almamış)
Ulusal kongre sekreteryası
Yüksek Öğretim Kurumlarında son iki öğretim yılında anlatılan dersler
(Dönemlik Ders saati) (En fazla 20 puan)
İdari görevler (ACU bünyesinde en az 1 yıl)
Dekanlık / Yüksekokul müdürlüğü / Enstitü müdürlüğü
Dekan Yrd. / Yüksekokul müdür Yrd. / Enstitü müdür Yrd.
Uygulama ve araştırma merkez müdürlüğü
Anabilim dalı başkanlığı
Komisyon üyeliği
Uluslararası bilimsel kuruluşlarda idari görev
Uluslararası bilimsel ödül almış olmak
Uluslararası patent sahibi olmak
İngilizce dil sınavından en az 80 almış olmak
Yabancı dil sınavından ikinci bir dilde en az 80 almış olmak

10
8
7
5
5
4
1
8
5
4
3
3
2
1
DDS 0,1

8
6
5
4
1
5
5
5
5
5

