ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME İLKELERİ
GENEL İLKELER


“Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde
dikkate alınacak indeksler: ScienceCitation Index (SCI), SocialSciencesCitation Index
(SSCI), ArtsandHumanitiesCitation Index (AHCI) ve Senato tarafından kabul edilen
diğer uluslararası alan indeksleri



Hakemli Bilimsel Dergi: SCI, SSCI, AHCI ve diğer uluslararası alan indekslerince
taranan bilimsel hakemli dergiler. Ankara Üniversitesinin Fakülte, Yüksekokul ve
Enstitüler tarafından yayımlanan bilimsel hakemli dergiler, TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal
veri tabanında taranan bilimsel hakemli dergiler ve Ankara Üniversitesi Senatosu
tarafından belirlenen bilimsel hakemli dergiler:
- Eserlerin başvuru tarihi itibarıyla basılmış ya da DOI numarası alınmış olması
gerekir.
-

Hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan makalelerin tam metinli olması zorunludur.

-

Bilimsel toplantı sunumları “bilimsel bildiri” şeklinde olmalı ve sözlü ya da poster
sunumları bizzat aday tarafından yapılmış olmalıdır.

-

İlanda aksi belirtilmediği sürece, adayın çalışmaları ve akademik etkinlikleri
başvurduğu anabilim dalı, bölüm veya doçentlik temel alanı ile ilgili olmalıdır.

-

Doçent veya profesör kadrolarına başvuranların, başvurdukları kadronun yer aldığı
anabilim dalına ilişkin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenen
yürürlükteki doçentlik başvuru koşullarını taşımaları gerekir.

-

Aynı etkinlik hem zorunlu hem de seçmeli koşulları sağlamak için kullanılamaz.

FEN, MÜHENDİSLİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANLARI
GENEL İLKELER:
A. -Tür ya da çeşit belirleme ve tescil ettirme, yöntem, denklem, vaka,
sendrom tanımlama gibi uluslararası literatüre geçmiş etkinlikler,
- Uluslararası tanınmış bilim merkezlerince yayımlanan raporlar,
- Uluslararası tanınmış yayınevlerince yayımlanmış bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı
veya kitap editörlüğü veya bu kitapların çeviri editörlüğü
- Yayımlanmış tek yazarlı bir bilimsel telif kitap, bir tam metinli SCI, SSCI, AHCI
kapsamında uluslararası bir makaleye,
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B. Ulusal yayınevlerince yayımlanmış bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı, kitap editörlüğü
veya kitap yazarlığı bir ulusal,
Hakemli bilimsel bir makaleye eşdeğer kabul edilir.
C. Uluslararası bir patent almak; Uluslararası tanınmış yayınevlerince yayımlanmış kitap
yazarlığı; SCI, SSCI, AHCI kapsamında uluslararası iki makaleye eşit kabul edilir.
D. A, B ve C maddelerinde nitelikleri belirtilen yayınlarla asgari yayın koşulunun en çok
yarısı karşılanabilir.

1.YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA İLK ATANMA
ZORUNLU KOŞULLAR
1.1.

Doktora ya da Uzmanlık tezinden üretilmiş tam metinli bir makaleyi birinci isim veya
sorumlu yazar olarak uluslararası hakemli bir dergide yayımlamış olmak,

1.2.

Tezden üretilmiş makale dahil, en az dört tam metinli araştırma makalesi yayımlamış
olmak
(Bu yayınlardan en az biri SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki bir dergide yayımlanmış olmalı;
1.1’de belirtilen makale dışındaki makalelerin en az birinde ilk isim, veya sorumlu yazar
olmalıdır. Adına veya soyadına göre alfabetik sıralama yapan dergilerdeki yayınlar için
ilk isim koşulu aranmaz),

1.3.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan 70 ya da eşdeğerliği Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilmiş sınavların birinden (ÜDS,
KPDS, TOEFL vb.) eşdeğer bir puan almak. “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil
(YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan muadil puanlar da başvurularda kabul edilecektir.

1.4.

Uluslararası/ulusal bilimsel toplantılarda biri sözlü bildiri sunum olmak üzere en az üç
sözlü/poster bildiri sunum yapmış olmak,

1.5.

Alanı ile ilgili Eğitim-Araştırma Etkinlikleri kapsamında bir defada en az 3 ay süre ile
bilim dünyasında ileri bir yurt dışı merkezde çalışma deneyimine sahip olmak,

1.6. “Seçenekli Etkinlik Listesi”ndekilerden en az altısını yerine getirmiş olmak.
SEÇENEKLİ ETKİNLİK LİSTESİ
1.6.1.

“Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilen makaleler dışında SCI, SSCI,
AHCI kapsamındaki dergilerde makale yayımlamış olmak (her makale ayrı bir etkinlik
olarak değerlendirilir)

1.6.2. Önem Faktörü (Impact Faktör) 2.0 ve daha üzerindeki dergilerde yayınlanmış makalesi
bulunmak (her bir makale bir etkinlik kabul edilir. Bunların toplamı üçü aşamaz),
1.6.3. Bilimsel çalışmalarına kendi yaptığı atıflar dışında en az on atıf yapılmış olmak,
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1.6.4. YDS’den 80 ya da eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul
edilmiş sınavların birinden (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) buna eşdeğer bir puan almak
veya ikinci bir yabancı dilde aynı nitelikteki sınavların birinden 65 ya da eşdeğer bir
puan almak. “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan
muadil puanlar da başvurularda kabul edilecektir.
1.6.5. Bir araştırma/uygulama projesinde yürütücü veya 2 araştırma/uygulama projesinde
yardımcı araştırmacı olarak görev almış olmak,
1.6.6. Ankara Üniversitesi dışından kaynak sağlanarak gerçekleştirilen araştırma projesinde
yürütücü olmak etkinlik listesinde yer alan iki faaliyete karşılık gelir.
1.6.7. Bilimsel etkinlikler için yurtdışındaki bir araştırma merkezine gerçekleştirilecek ziyaret
için yüksek öğretim kurumları dışından en az bir ay süreli burs kazanmış olmak,
1.6.8. Zorunlu koşullara ek olarak, ulusal veya uluslararası bilimsel toplantıda, sözlü/poster
bildiri sunum yapmış olmak,
1.6.9. Uluslararası/ulusal yayınevlerince yayımlanmış bilimsel kitaplarda bir bölüm yazmış
veya kitap editörlüğü yapmış olmak, (Her bölüm yazarlığı ayrı bir etkinlik olarak
değerlendirilir.
1.6.10. Türkçeden yabancı bir dile, yabancı bir dilden, Türkçe’ye ya da başka bir yabancı dile
bilimsel bir kitap ya da kitap bölümü çevirmek ve yayımlamak,
1.6.11. Yayına dayalı olarak alınmış teşvik ödülleri hariç; uluslararası bilim, bilim teşvik, proje
teşvik veya araştırma ödülü almış olmak,
1.6.12. Yayına dayalı olarak alınmış teşvik ödülleri hariç; ulusal bilim, bilim teşvik, proje teşvik
veya araştırma ödülü almış olmak,
1.6.13. Uluslararası/ulusal öğretim elemanı değişim programlarına katılmış olmak,
1.6.14. Tek ya da çok dilde yayımlanmış bir sözlük çalışmasında görev almış olmak veya
ansiklopedilerde madde yazarlığı yapmış olmak,
1.6.15. Ankara Üniversitesi web sayfası üzerinden kullanılmak üzere ders materyali ya da
uzaktan eğitim materyali geliştirmiş olmak,
1.6.16. Kurum ve kuruluşlar için bilimsel yöntemlerle hazırlanmış, geniş ve yenilikçi meslekî bir
rapor yazmış olmak,
1.6.17. Bir proje kapsamında ilgili Bakanlıklar, uluslararası meslek örgütleri vb. örgütler için
yapılan çalışmalara katılmış olmak,
1.6.18. Ulusal nitelikte bir bilimsel etkinliğin düzenleme/bilimsel değerlendirme komitesinde yer
almış/alıyor olmak veya aynı nitelikteki bir etkinliğin bildiriler kitabının editörü olmak,
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1.6.19. Uluslararası nitelikte bir bilimsel etkinliğin düzenleme/bilimsel değerlendirme
komitesinde yer almış/alıyor olmak veya aynı nitelikteki bir etkinliğin bildiriler kitabının
editörü olmak,
1.6.20. Zorunlu koşullarda 1.5.maddede yer alan etkinliklerden ayrı olarak, Yurt dışındaki
üniversite ya da enstitülerde en az bir ay süre ile davetli misafir öğretim
elemanı/araştırmacı olarak bulunmuş olmak,
1.6.21. Uluslararası/ulusal bilimsel toplantılarda sunum ödüllerinden birini almış olmak,
1.6.22. Hakemli bir bilimsel derginin editörlüğünü, editör yardımcılığını veya misafir
editörlüğünü yapmış ya da yapıyor olmak veya hakemli bir bilimsel derginin yayın
kurulunda bulunmuş ya da bulunuyor olmak,
1.6.23. Popüler bilim/sanat/eğitim dergilerinde en az iki telif ya da çeviri yazısı yayımlamış
olmak,
1.6.24. Yabancı dilde eğitim yapılan programlarda ders veriyor olmak veya açılacak program
için ders verecek akademisyenler içerisinde yer almak.
1.6.25. Yayına dayalı olarak alınan teşvik ödülleri hariç; Ankara Üniversitesi Senatosunca
verilen bilim, teşvik veya sanat ödülü almış olmak,
1.6.26. Uluslararası veya ulusal bir patent almış olmak, (her biri ayrı bir seçenek olarak
değerlendirilir.)
1.6.27. Önem faktörü (Impact Faktör) 2.0 ve daha üzeri olan dergilerde yayınlanan
makalelerde hakemlik yapmış olmak,
1.6.28. Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen sertifikalı eğitim programlarında eğitici
olarak görev yapmış olmak,
1.6.29. Ankara Üniversitesi tarafından ulusal ve uluslararası kültür-sanat-sosyal-bilimsel
yarışmalara katılımı onaylanan öğrenci topluluklarına akademik danışmanlık yapmış
olmak,
1.6.30. Toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı, çevre
duyarlılığını, yoksullukla mücadeleyi, insan haklarını ve sosyal adaleti merkeze alan
topluma yönelik akademik ve benzeri sosyal sorumluluk çalışmaları ve projeleri
içerisinde yer almak.

2.YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YENİDEN ATANMA
ZORUNLU KOŞULLAR
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2.1. Her atanma döneminde tezden üretilmiş makale dışında, en az iki tam metinli araştırma
makalesi yayımlamış olmak (makaleler çok yazarlı ise aday, en az birinde birinci isim,
ikinci isim veya sorumlu yazar olmalıdır),
2.2. Her atanma döneminde uluslararası nitelikteki bir bilimsel toplantıda en az bir poster/sözlü
sunum yapmış olmak,
2.3. “Seçenekli Etkinlik Listesi”nde bulunanlardan en az dördünü son üç yıl içinde
gerçekleştirmiş olmak
SEÇENEKLİ ETKİNLİK LİSTESİ
2.3.1. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilen makalelerden en az birini SCI
kapsamında indekslenen dergilerin birinde yayımlamış olmak,
2.3.2. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilen makalelere ek olarak bir makale
daha yayımlamak,
2.3.3. Ulusal yayınevlerince yayımlanmış kitap ya da kitap bölümü yazmış olmak,
2.3.4. Uluslararası yayınevlerince yayımlanmış kitap ya da kitap bölümü yazmış olmak,
2.3.5. Hakemli dergilerde olgu sunumu, teknik not, özet, mektup, eleştiri, yorum türü yazılar
yayımlamış olmak,
2.3.6. Araştırma ya da uygulama projelerinde yürütücü veya yardımcı araştırmacı olarak yer
almış/alıyor olmak,
2.3.7. Çalışmalarına kendi yaptığı atıflar dışında, en az dört atıf yapılmış olmak,
2.3.8. “h faktörü” en az üç olmak (en az üç yayının üç veya üçten fazla atıf almış olması; WoS
veya Scopus veri tabanı esas alınır),
2.3.9. Yurt dışındaki bir araştırma merkezinde bir defada en az üç ay çalışmış olmak veya yurt
dışındaki bir araştırma merkezinde bilimsel etkinlikler için en az bir ay süreli burs
kazanmış olmak,
2.3.10. Başka bir dilden Türkçeye, Türkçeden başka bir dile ya da yabancı bir dilden başka bir
yabancı dile çevirdiği kitap ya da kitap bölümü yayımlanmış olmak,
2.3.11. Bilimsel bir uygulama kılavuzu (laboratuvar, klinik vb.) basılmış olmak,
2.3.12. Hakemli bir derginin editörlüğünü, editör yardımcılığını veya misafir editörlüğünü
yapmış/yapıyor olmak,
2.3.13. Hakemli bir derginin yayın kurulunda bulunmuş/bulunuyor olmak,
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2.3.14. Hakemli dergilerde hakemlik yapmış olmak,
2.3.15. Ulusal/uluslararası yayınevlerince yayımlanmış bilimsel bir kitapta editörlük yapmış
olmak,
2.3.16. Yayına dayalı olarak alınan teşvik ödülleri hariç; ulusal bilim, bilim teşvik, proje teşvik
veya araştırma ödülü almış olmak,
2.3.17. Yayına dayalı olarak alınan teşvik ödülleri hariç; uluslararası bilim, bilim teşvik, proje
teşvik veya araştırma ödülü almış olmak,
2.3.18. Tescil edilmiş bilimsel bir faydalı model ya da patente sahip olmak,
2.3.19. YDS’den 80 ya da eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul
edilmiş sınavların birinden (ÜDS, KPDS, IELTS, TOEFL vb.) buna eşdeğer bir puan
almak veya ikinci bir yabancı dilde aynı nitelikteki sınavların birinden 65 ya da eşdeğer
bir puan almak. “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan
muadil puanlar da başvurularda kabul edilecektir.
2.3.20. Ulusal/uluslararası öğretim elemanı değişim programlarına katılmış olmak,
2.3.21. Tek ya da çok dilli yayımlanmış bir sözlük çalışmasında görev almış olmak,
2.3.22. Telif kitap yayımlamış olmak,
2.3.23. Uluslararası nitelikteki bilimsel etkinliklerde davetli konuşmacı olmak,
2.3.24. Eş danışmanlıklar dâhil, en az bir yüksek lisans tezini/tezsiz yüksek lisans projesini
veya bir doktora/tıpta uzmanlık tezini yönetmiş/yönetiyor olmak,
2.3.25. Ulusal nitelikteki bir bilimsel etkinliğin düzenleme/bilimsel değerlendirme komitesinde
yer almış/alıyor olmak veya aynı nitelikteki bir etkinliğe ait bildiriler kitabının editörü
olmak,
2.3.26. Uluslararası nitelikteki bir bilimsel etkinliğin düzenleme/bilimsel değerlendirme
komitesinde yer almış/alıyor olmak veya aynı nitelikteki bir etkinliğe ait bildiriler kitabının
editörü olmak,
2.3.27. Yeni bir dersi veya laboratuvarı önlisans, lisans veya lisansüstü düzeyde eğitime
kazandırmış olmak,
2.3.28. Yayımlanmış bir ders kitabı veya ders kitabı bölümü yazmış olmak,
2.3.29. Türkçe programlara ilave olarak yabanci dilde gerçekleştirilen programlarda da ders
vermek,
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2.3.30. Bir proje kapsamında ilgili Bakanlıklar, uluslararası meslek örgütleri vb. örgütler için
yapılan taramalara ya da poliklinik çalışmalarına katılmış olmak,
2.3.31. Ankara Üniversitesi web sayfası üzerinden kullanılmak üzere ders materyali ya da
uzaktan eğitim materyali geliştirmiş olmak,
2.3.32. Ulusal nitelikteki bilimsel toplantılarda sunum ödüllerinden birini almış olmak,
2.3.33. En az üç “doktora tezi izleme komitesi (TİK)”nde görev almış olmak,
2.3.34. TİK dışında en az üç lisansüstü/uzmanlık tez jürisinde görev almış olmak,
2.3.35. Uluslararası nitelikteki bilimsel toplantılarda sunum ödüllerinden birini almış olmak,
2.3.36. Ulusal/Uluslararası bir sertifikalı eğitim kursuna eğitici olarak katılmış olmak,
2.3.37. Anabilim Dalı/Bölümdeki akademik çalışmaları dışında üst yöneticilerce verilen idari
görevleri yapmış/yapıyor olmak,
2.3.38. Toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı, çevre
duyarlılığını, yoksullukla mücadeleyi, insan haklarını ve sosyal adaleti merkeze alan
topluma yönelik akademik ve benzeri sosyal sorumluluk çalışmaları ve projeleri
içerisinde yer almak.
3.DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA
ZORUNLU KOŞULLAR
3.1. Doktora veya uzmanlık sonrası ilgili bilim alanında en az dört yıl çalışmış olmak,
3.2. Doktora ya da uzmanlık tezinden üretilmiş tam metinli bir makaleyi hakemli bir dergide
yayımlamış olmak,
3.3. YDS’den 70 ya da eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul
edilmiş sınavların birinden (ÜDS, KPDS, IELTS, TOEFL vb.) eşdeğer bir puan almak.
“Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan muadil puanlar da
başvurularda kabul edilecektir.
3.4. Doktora ya da uzmanlık sonrası dönemde,
Üniversitelerarası Kurulun Nisan 2009 tarihi itibariyle ilgili doçentlik temel alanında
öngörülen asgari makale sayısının iki katını yayımlamış olmak*,
*Makalelerden en az ikisi son beş yılda, biri SCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış
olmalıdır.
*Makaleler çok yazarlı ise aday, en az ikisinde birinci isim, ikinci isim veya sorumlu yazar
olmalıdır.
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3.5. Uluslararası nitelikteki bir bilimsel toplantıda bir ya da ulusal nitelikteki bilimsel
toplantılarda en az iki poster/sözlü sunum yapmış olmak,
3.6. Doktora veya uzmanlık sonrasında “Seçenekli Etkinlik Listesi”ndekilerden en az onunu
gerçekleştirmiş olmak.
SEÇENEKLİ ETKİNLİK LİSTESİ
3.6.1. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilen makalelerden en az ikisini SCI
kapsamında indekslenen dergilerde yayımlamış olmak,
3.6.2. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilen makalelere ek olarak hakemli
dergilerde bir makale daha yayımlamış olmak,
3.6.3. YDS’den 80 ya da eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul
edilmiş sınavların birinden (ÜDS, KPDS, IELTS, TOEFL vb.) buna eşdeğer bir puan almak
veya ikinci bir yabancı dilde aynı nitelikteki sınavların birinden 65 veya eşdeğer bir puan
almak. “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan muadil
puanlar da başvurularda kabul edilecektir.
3.6.4. Ulusal yayınevlerince yayımlanmış kitap ya da kitap bölümü yazmış olmak,
3.6.5. Uluslararası yayınevlerince yayımlanmış kitap ya da kitap bölümü yazmış olmak,
3.6.6. Hakemli dergilerde en az iki olgu sunumu, teknik not, özet, mektup, eleştiri ve yorum
türü yazılar yayımlamış olmak,
3.6.7. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilenlere ek olarak, en az iki
ulusal/uluslararası bilimsel toplantıda poster/sözlü sunum yapmış olmak,
3.6.8. Bir araştırma ya da uygulama projesinde yürütücü olarak yer almış olmak,
3.6.9. İki araştırma ya da uygulama projesinde yardımcı araştırmacı olarak yer almış olmak,
3.6.10. Kendi çalışmalarına yaptığı atıflar dışında, çalışmalarına en az on atıf yapılmış olmak,
3.6.11. “h faktörü”en az dört olmak (Dört yayını dört veya dörtten fazla atıf almış olmak; WoS
veya Scopus veri tabanı esas alınır),
3.6.12. Yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumu veya araştırma merkezinde bir defada en az
üç ay çalışmış olmak,
3.6.13. Başka bir dilden Türkçeye, Türkçeden başka bir dile ya da başka bir dilden başka bir
dile çevirdiği bilimsel bir kitap ya da kitap bölümü yayımlanmış olmak,
3.6.14. Bilimsel bir laboratuvar uygulama kılavuzunu Türkçeye çevirerek yayımlamış olmak,
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3.6.15. Hakemli bir derginin editörlüğünü, editör yardımcılığını veya misafir editörlüğünü
yapmış/yapıyor olmak,
3.6.16. Uluslararası/ulusal hakemli bir derginin yayın kurulunda bulunmuş ya da bulunuyor
olmak,
3.6.17. Uluslararası hakemli bir derginin yayın kurulunda bulunmuş ya da bulunuyor olmak,
3.6.18. Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde en az iki hakemlik yapmış olmak,
3.6.19. Ulusal/uluslararası yayınevlerince yayımlanmış bilimsel bir kitapta editörlük yapmış
olmak,
3.6.20. Yayına dayalı olarak alınan teşvik ödülleri hariç; uluslararası/ulusal bilim, bilim teşvik,
proje teşvik veya araştırma ödülü almış olmak,
3.6.21. Bilimsel etkinlikler için en az bir ay süreli yurtdışı bursu kazanmış olmak,
3.6.22. Uluslararası/ulusal öğretim elemanı değişim programlarına katılmış olmak,
3.6.23. Uluslararası/ulusal nitelikte bilimsel etkinliklerde en az bir kez davetli konuşmacı olmak,
3.6.24. Eş danışmanlıklar dâhil, en az bir doktora ya da tıpta uzmanlık tezini yönetmiş veya
yönetiyor olmak,
3.6.25. Tezli ya da tezsiz, en az iki yüksek lisans çalışması yönetmiş ya da yönetiyor olmak,
3.6.26. Uluslararası/ulusal nitelikte bir bilimsel etkinliğin düzenleme ya da bilimsel
değerlendirme komitesinde yer almış veya bu nitelikte bir etkinliğe ait bildiriler kitabının
editörlüğünü yapmış olmak,
3.6.27. Yeni bir dersi veya laboratuvarı önlisans, lisans veya lisansüstü düzeyde eğitime
kazandırmak,
3.6.28. Türkçe programlara ilave olarak yabancı dilde gerçekleştirilen programlarda da ders
vermek,
3.6.29. Etki faktörü 1,5 (yayının yapıldığı yıla ait) ve üzeri olan dergilerde en az bir yayın
yapmış olmak,
3.6.30. Uluslararası yayınevlerince yayımlanmış bilimsel kitaplarda yayınlarına atıfta
bulunulmuş olmak,
3.6.31. Tescil edilmiş bilimsel bir faydalı model ya da patente sahip olmak,
3.6.32. Uluslararası/ulusal bir standardın hazırlanmasında görev almış olmak,
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3.6.33. Tek ya da çok dilli basılmış bir sözlük ya da ansiklopedi çalışmasında görev almış
olmak,
3.6.34. Ankara Üniversitesi web sayfası üzerinden kullanılmak üzere ders materyali ya da
uzaktan eğitim materyali geliştirmiş olmak,
3.6.35. Üç doktora tez izleme komitesi (TİK) nde görev almış olmak,
3.6.36. TİK dışında en az üç lisansüstü ya da uzmanlık tezi jürisinde görev almış olmak,
3.6.37. Ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunum ödüllerinden birini almış olmak,
3.6.38. Ulusal/Uluslararası bir sertifikalı eğitim kursuna eğitici olarak katılmış olmak,
3.6.39. Bir proje kapsamında ilgili Bakanlıklar, uluslararası meslek örgütleri vb. örgütler için
yapılan taramalara ya da poliklinik çalışmalarına katılmış olmak,
3.6.40. Anabilim Dalı/Bölümdeki akademik çalışmaları dışında üst yöneticilerce verilen idari
görevleri yapmış/yapıyor olmak,
3.6.41. Toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı, çevre
duyarlılığını, yoksullukla mücadeleyi, insan haklarını ve sosyal adaleti merkeze alan
topluma yönelik akademik ve benzeri sosyal sorumluluk çalışmaları ve projeleri içerisinde
yer almak.
4.PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA
ZORUNLU KOŞULLAR
4.1. Doçent unvanını aldıktan sonra en az altı yarıyıl üniversitelerdeki eğitim-öğretim ve
araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmuş olmak,
4.2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ndan 70 ya da eşdeğerliği Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilmiş bir sınavdan (ÜDS, KPDS, IELTS, TOEFL
vb.) eşdeğer bir puan almak. “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL)
Sınavı”ndan alınan muadil puanlar da başvurularda kabul edilecektir.
4.3. Doktora ya da uzmanlık sonrası dönemde,
-Üniversitelerarası Kurulun Nisan 2009 tarihi itibariyle ilgili doçentlik temel alanı için
öngördüğü asgari makale sayısının üç katını yayımlamış olmak*,
*Makalelerden en az ikisi doçent unvanını aldıktan sonra ve bunlardan en az biri SCI
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış olmalıdır.
-Makaleler çok yazarlı ise aday, en az ikisinde birinci isim, ikinci isim veya sorumlu yazar
olmalıdır.
4.4. Doçent unvanını aldıktan sonra bilimsel toplantılarda en az iki poster/sözlü sunum yapmış
olmak,
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4.5. “Seçenekli Etkinlik Listesi”ndekilerden en az onunu gerçekleştirmiş olmak.(Bu
etkinliklerden en az beşini doçent unvanı aldıktan sonra gerçekleştirilmiş olmalıdır.)

SEÇENEKLİ ETKİNLİK LİSTESİ
4.5.1. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilen makalelerden en az ikisini SCI
kapsamında indekslenen dergilerde yayımlamış olmak,
4.5.2. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilenlere ek olarak bir makale daha
yayımlamış olmak,
4.5.3. YDS’den 85 ya da eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul
edilmiş sınavların birinden (ÜDS, KPDS, IELTS, TOEFL vb.) buna eşdeğer bir puan almak
veya ikinci bir yabancı dilde aynı nitelikteki sınavların birinden 70 ya da eşdeğer bir puan
almak. “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan muadil
puanlar da başvurularda kabul edilecektir.
4.5.4. Ulusal yayınevlerince yayımlanmış kitap ya da kitap bölümü yazmış olmak,
4.5.5. Uluslararası yayınevlerince yayımlanmış kitap ya da kitap bölümü yazmış olmak,
4.5.6. Hakemli dergilerde en az iki olgu sunumu, teknik not, özet, mektup, eleştiri, yorum türü
yazılar yayımlamış olmak,
4.5.7. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilenlere ek olarak, en az iki
ulusal/uluslararası bilimsel toplantıda poster/sözlü sunum yapmış olmak,
4.5.8. En az bir araştırma-uygulama projesinde yürütücü olarak yer almış olmak,
4.5.9. İki araştırma-uygulama projesinde yardımcı araştırmacı olarak yer almış olmak,
4.5.10.Kendi çalışmalarına yaptığı atıflar dışında, bilimsel çalışmalarına toplamda otuz atıf
yapılmış olmak,
4.5.11. “h faktörü” en az beş olmak (Beş yayının beş veya beşten fazla atıf almış olması; WoS
veya Scopus veri tabanı esas alınır),
4.5.12. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu veya araştırma merkezinde bir defada en az
üç ay çalışmış olmak,
4.5.13. Türkçeye çevirdiği bilimsel bir kitap, kitap bölümü ya da bir laboratuvar uygulama
kılavuzu yayımlanmış olmak,
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4.5.14. Hakemli bir derginin editörlüğünü, editör yardımcılığını veya misafir editörlüğünü
yapmak,
4.5.15. Uluslararası/ulusal bir hakemli derginin yayın kurulunda bulunmuş ya da bulunuyor
olmak,
4.5.16. Uluslararası hakemli dergilerde en az iki kez hakemlik yapmış olmak,
4.5.17. Ulusal hakemli dergilerde en az dört kez hakemlik yapmış olmak,
4.5.18. Uluslararası/ulusal yayınevlerince yayımlanmış bilimsel bir kitapta editörlük yapmış
olmak,
4.5.19. Yayına dayalı olarak alınan teşvik ödülleri hariç; uluslararası/ulusal bilim, bilim teşvik,
proje teşvik veya araştırma ödülü almış olmak,
4.5.20. Bilimsel etkinlikler için en az bir ay süreli burs kazanmış olmak,
4.5.21. Ulusal/uluslararası öğretim elemanı değişim programlarına katılmış olmak,
4.5.22. Ulusal/uluslararası bir sertifikalı eğitim kursuna eğitici olarak katılmış olmak,
4.5.23. En az bir kez uluslararası nitelikteki bilimsel etkinliklere davetli konuşmacı olarak
katılmış olmak,
4.5.24. Eş danışmanlıklar dâhil, en az bir doktora ya da tıpta uzmanlık tezi yönetmiş/yönetiyor
olmak,
4.5.25. İki yüksek lisans tezi yönetmiş olmak,
4.5.26. Uluslararası/ulusal nitelikteki bir bilimsel etkinliğin düzenleme ya da bilimsel
değerlendirme komitesinde yer almış olmak ya da bu nitelikte bir etkinliğe ait bildiriler
kitabının editörlüğünü yapmış olmak,
4.5.27. Yeni bir dersi veya laboratuvarı önlisans, lisans veya lisansüstü düzeyde eğitime
kazandırmış olmak,
4.5.28. Türkçe programlara ilave olarak yabanci dilde gerçekleştirilen programlarda da ders
vermek,
4.5.29. Üç doktora tez izleme komitesi (TİK) nde görev almış olmak,
4.5.30. TİK dışında üç lisansüstü ya da uzmanlık tezi jürisinde görev almış olmak,
4.5.31. Etki faktörü 1,5 (yayının yapıldığı yıla ait) ve üzeri olan dergilerde yayın yapmış olmak,
4.5.32. Uluslararası bilimsel kitaplarda atıf almış olmak,
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4.5.33. Tescil edilmiş bilimsel bir faydalı model ya da patente sahip olmak,
4.5.34. Ulusal ya da uluslararası bir standardın hazırlanmasında görev almış olmak,
4.5.35. Tek veya çok dilli bir sözlük ya da ansiklopedi çalışmasında görev almış olmak,
4.5.36. Bir proje kapsamında ilgili Bakanlıklar, uluslararası meslek örgütleri vb. örgütler için
yapılan taramalara ya da poliklinik çalışmalarına katılmış olmak,
4.5.37. Anabilim Dalı/Bölümdeki akademik çalışmaları dışında üst yöneticilerce verilen idari
görevleri yapmış/yapıyor olmak,
4.5.38. Toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı, çevre
duyarlılığını, yoksullukla mücadeleyi, insan haklarını ve sosyal adaleti merkeze alan
topluma yönelik akademik ve benzeri sosyal sorumluluk çalışmaları ve projeleri içerisinde
yer almak.

SOSYAL BİLİMLER ALANLARI
GENEL İLKELER:
A. - Uluslararası tanınmış bilim merkezlerince yayımlanan raporlar, Uluslararası tanınmış
yayınevlerince yayımlanmış bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı veya kitap editörlüğü
veya bu kitapların çeviri editörlüğü;
- Yayımlanmış tek yazarlı bir bilimsel telif kitap,
Bir tam metinli uluslararası hakemli bilimsel dergi makalesine,
B. - Yayımlanmış her kitap bölümü veya derleme, ya da bilim alanıyla ilgili armağan
kitaplarında yayımlanmış her hakemli bilimsel makale,
- Ulusal yayınevlerince yayımlanmış bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı veya kitap
editörlüğü,
Bir tam metinli ulusal hakemli bilimsel makaleye eşdeğer kabul edilir.
C. - Uluslararası tanınmış yayın evlerince yayımlanmış kitap yazarlığı, SCI, SSCI, AHCI
kapsamında iki tam metinli uluslararası hakemli bilimsel dergi makalesine eşdeğer
kabul edilir.
D. A B ve C maddelerinde nitelikleri belirtilen yayınlarla asgari yayın koşulunun en çok
yarısı karşılanabilir.
1.YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA İLK ATANMA
ZORUNLU KOŞULLAR
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1.1.

Doktora/Uzmanlık tezinin tamamını veya bu tezden üretilmiş tam metinli bir makaleyi
bilimsel hakemli bir dergide ilk isim olarak yayımlamış olmak,

1.2.

Doktora/Uzmanlık tezinden üretilen makale dışında, tam metinli üç makaleyi bilimsel
hakemli bir dergide yayımlamış olmak ve bunlardan en az birinin tek yazarlı makale
olarak yayınlanmış olması gereklidir. Diğer makalelerde aday ilk üç isimden biri veya
sorumlu yazar olarak yer almış olmalıdır.

1.3.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ndan 70 ya da eşdeğerliği Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan (ÜDS, KPDS,
TOEFL vb.) eşdeğer bir puan almak (Bilim alanı belli bir dilde olanlar; bu koşulu, başka
bir dilden sınava girerek karşılamak zorundadırlar). “Yükseköğretim Kurumları Yabancı
Dil (YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan muadil puanlar da başvurularda kabul edilecektir.

1.4.

Uluslararası/ulusal nitelikteki bilimsel toplantılarda biri sözlü bildiri sunum olmak üzere
en az üç sözlü/poster bildiri sunum yapmış olmak,

1.5.

Alanı ile ilgili Eğitim-Araştırma Etkinlikleri kapsamında bir defada en az 3 ay süre ile
bilim dünyasında ileri bir yurt dışı merkezde çalışma deneyimine sahip olmak,

1.6.

“Seçenekli Etkinlik Listesi’ndekilerden en az altısını gerçekleştirmiş olmak.

SEÇENEKLİ ETKİNLİK LİSTESİ
1.6.1. SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki bir dergide yayımlamış tam metinli her bir makale etkinlik
listesinde yer alan iki koşul yerine sayılır,
1.6.2.“Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilen makaleler dışında, bilimsel hakemli
dergilerde bir tam metinli makale daha yayımlamış olmak,
1.6.3. Bilimsel çalışmalarına kendi yaptığı atıflar dışında en az beş atıf yapılmış olmak,
1.6.4. YDS’den 80 ya da puan eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
kabul edilmiş sınavların birinden (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) bu puana denk bir puan
almak veya ikinci bir yabancı dilde aynı nitelikteki sınavların birinden 65 ya da eşdeğer
bir puan almak (Bilim alanı belli bir dilde olanlar; bu koşulu, başka bir dilden sınava
girerek karşılamak zorundadırlar) veya ikinci bir yabancı dilde YDS’den 65 ya da denk
sınavların birinden eşdeğer bir puan almak, (Bilim alanı belli bir dilde olanlar; bu koşulu,
üçüncü bir dilden sınava girerek karşılamak zorundadırlar). “Yükseköğretim Kurumları
Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan muadil puanlar da başvurularda kabul
edilecektir.
1.6.5. Bir araştırma/uygulama projesinde yürütücü veya iki araştırma/uygulama Projesinde
yardımcı araştırmacı olarak görev almış olmak,
1.6.6. Ankara Üniversitesi dışından kaynak sağlanarak gerçekleştirilen araştırma projesinde
yürütücü olmak etkinlik listesinde iki faaliyete karşılık gelir,
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1.6.7.Bilimsel etkinlikler için yurtdışındaki bir araştırma merkezine gerçekleştirilecek ziyaret
için yüksek öğretim kurumları dışından en az bir ay süreli burs kazanmış olmak,
1.6.8. Zorunlu koşullara ek olarak, ulusal veya uluslararası bilimsel toplantıda, sözlü/poster
bildiri sunum yapmış olmak,
1.6.9.Önem Faktörü (Impact Faktör) 1.0 ve daha üzerindeki dergilerde yayınlanmış makalesi
bulunmak (her bir makale bir etkinlik kabul edilir. Bunların toplamı üçü aşamaz),
1.6.10. Telif kitap yayımlamış olmak veya Bilimsel ya da edebî bir kitap çevirisi yayımlamış
olmak, (her kitap ayrı değerlendirilir),
1.6.11. Yayına dayalı olarak alınan teşvik ödülleri hariç; uluslararası bilim, teşvik veya
araştırma ödülü almış olmak,
1.6.12. Yayına dayalı olarak alınan teşvik ödülleri hariç; ulusal bilim, teşvik veya araştırma
ödülü almış olmak,
1.6.13. Yayımlanmış bir sözlük ya da ansiklopedi çalışmasında görev almış olmak,
1.6.14. Uluslararası/ulusal bilimsel kitaplarda en az bir bölüm yazmış veya kitap editörlüğü
yapmış olmak, (Her bölüm yazarlığı ayrı bir etkinlik olarak değerlendirilir.)
1.6.15. Uluslararası/ulusal öğretim elemanı değişim programlarına katılmış olmak,
1.6.16. Zorunlu koşullarda 1.5.maddede yer alan etkinliklerden ayrı olarak, Yurt dışındaki
üniversite ya da enstitülerde en az bir ay süre ile davetli misafir öğretim
elemanı/araştırmacı olarak bulunmuş olmak,
1.6.17. Ankara Üniversitesi web sayfası üzerinden kullanılmak üzere ders materyali ya da
uzaktan eğitim materyali geliştirmiş olmak,
1.6.18. Popüler bilim/sanat/eğitim dergilerinde en az iki telif ya da çeviri yazı yayımlamış olmak,
1.6.19. Uluslararası nitelikte bir bilimsel etkinliğin düzenleme/bilimsel değerlendirme
komitesinde yer almış/alıyor olmak veya aynı nitelikteki bir etkinliğin bildiriler kitabının
editörü olmak,
1.6.20. Yasama, yargı, yürütme çalışmalarında bilimsel yayınlarına atıf yapılmış olmak,
1.6.21. Mevzuat derlemesi veya uygulama kılavuzu, çevirdiği bilimsel makale ya da mahkeme
kararı yayımlamış olmak,
1.6.22. Uluslararası/ulusal bilimsel toplantılarda sunum ödüllerinden birini almış olmak,
1.6.23. Bilimsel hakemli dergilerde kitap, makale veya kongre değerlendirmesi, olgu sunumu,
teknik not, eleştiri, kritik ya da yorum türü yazılar yayınlanmış olmak,
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1.6.24. Yabancı dilde eğitim yapılan programlarda ders veriyor olmak veya açılacak program
için ders verecek akademisyenler içerisinde yer almak.
1.6.25. Yayına dayalı olarak alınan teşvik ödülleri hariç; Ankara Üniversitesi Senatosunca
verilen bilim, teşvik veya araştırma ödülü almış olmak,
1.6.26. Uluslararası veya ulusal bir patent almış olmak, , (her biri ayrı bir seçenek olarak
değerlendirilir.)
1.6.27. Önem faktörü (Impact Faktör) 1.0 ve daha üzeri olan dergilerde yayınlanan
makalelerde hakemlik yapmış olmak.
1.6.28. Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen sertifikalı eğitim programlarında eğitici
olarak görev yapmış olmak,
1.6.29. Ankara Üniversitesi tarafından ulusal ve uluslararası kültür-sanat-sosyal-bilimsel
yarışmalara katılımı onaylanan öğrenci topluluklarına akademik danışmanlık yapmış
olmak,
1.6.30. Toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı, çevre
duyarlılığını, yoksullukla mücadeleyi, insan haklarını ve sosyal adaleti merkeze alan
topluma yönelik akademik ve benzeri sosyal sorumluluk çalışmaları ve projeleri
içerisinde yer almak.

2- YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YENİDEN ATANMA
ZORUNLU KOŞULLAR
2.1. Her atanma döneminde hakemli dergilerde en az iki makale yayımlamış olmak
(makaleler çok yazarlı ise, aday en az bir tanesinde birinci isim, ikinci isim veya sorumlu
yazar olmalıdır),
2.2. Her atanma döneminde en az bir uluslararası veya iki ulusal bilimsel toplantıda,
poster/sözlü sunum yapmış olmak,
2.3. “Seçenekli Etkinlik Listesi”ndekilerden dördünü son üç yıl içerisinde gerçekleştirmiş olmak.

SEÇENEKLİ ETKİNLİK LİSTESİ
2.3.1. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilen makalelerden birini SCI, SSCI,
AHCI kapsamındaki dergilerden birinde yayımlamış olmak,
2.3.2. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilen makaleler dışında, hakemli
dergilerde tam metinli bir makale daha yayımlamış olmak,
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2.3.3. Bir telif kitap yayımlamış olmak (Her kitap ayrı değerlendirilir),
2.3.4. Bilimsel kitaplarda bölüm yazmış olmak,
2.3.5. İki veya daha fazla bilimsel toplantıda poster/sözlü sunum yapmış olmak,

2.3.6. Bir araştırma-uygulama projesinde yönetici veya araştırmacı olarak yer almış olmak,
2.3.7. Kendi çalışmalarına yaptığı atıflar dışında, bilimsel çalışmalarına en az beş atıf
yapılmış olmak,
2.3.8. “h faktörü” en az iki olmak (İki yayının iki veya daha fazla atıf almış olması; WoS veya
Scopus veri tabanı esas alınır),
2.3.9. Yurt içindeki veya yurt dışındaki araştırma merkezlerinde bir defada en az üç ay
çalışmış olmak,
2.3.10. Bilimsel etkinlikler için en az bir ay süreli burs kazanmış olmak,
2.3.11. Yurt dışındaki üniversite ya da enstitülerde davetli misafir araştırmacı ya da öğretim
üyesi olarak bulunmuş olmak,
2.3.12. Çevirdiği bilimsel ya da edebî bir kitabı yayımlanmış olmak,
2.3.13. Hakemli bir derginin editörlüğünü, editör yardımcılığını, yayın kurulu başkanlığını,
yayın kurulu üyeliğini, yayın yönetmenliğini veya misafir editörlüğünü yapmış ya da
yapıyor olmak,
2.3.14. Dergilerde hakemlik yapmış olmak,
2.3.15. Bilimsel kitap editörlüğü yapmak,
2.3.16. Yayına dayalı olarak alınan teşvik ödülleri hariç; uluslararası bilim, teşvik veya
araştırma ödülü almış olmak,
2.3.17. Yayına dayalı olarak alınmış teşvik ödülleri hariç; ulusal bilim, teşvik veya araştırma
ödülü almış olmak,
2.3.18. YDS’den 80 ya da eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul
edilmiş sınavların birinden (ÜDS, KPDS, IELTS, TOEFL vb.) bu puana denk bir puan
almak veya ikinci bir yabancı dilde aynı nitelikteki sınavların birinden 65 ya da eşdeğer
bir puan almak (Bilim alanı belli bir dilde olanlar; bu koşulu, başka bir dilden sınava
girerek karşılamak zorundadırlar) veya ikinci bir yabancı dilde YDS’den 65 ya da denk
sınavların birinden eşdeğer bir puan almak (Bilim alanı belli bir dilde olanlar; bu koşulu,
üçüncü bir dilden sınava girerek karşılamak zorundadırlar). “Yükseköğretim Kurumları
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Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan muadil puanlar da başvurularda kabul
edilecektir.
2.3.19. Yayımlanmış bir sözlük ya da ansiklopedi çalışmasında görev almış olmak,
2.3.20. Ulusal/uluslararası öğretim elemanı değişim programlarına katılmış olmak,
2.3.21. Hakemli dergilerde kitap, makale veya kongre değerlendirmesi, olgu sunumu, teknik
not, eleştiri, kronik ya da yorum türü yazıları yayımlanmış olmak,
2.3.22. Ankara Üniversitesi web sayfası üzerinden kullanılmak üzere, ders materyali ya da
uzaktan eğitim materyali geliştirmiş olmak,
2.3.23. Uluslararası bilimsel etkinliklerde davetli konuşmacı olmak,
2.3.24. Eş danışmanlıklar dâhil, en az bir lisansüstü tez yönetmiş veya yönetiyor olmak,
2.3.25. Uluslararası bir bilimsel etkinliğin düzenleme ya da bilimsel değerlendirme
komitesinde yer almış olmak veya bu nitelikte bir etkinliğe ait bildiriler kitabının
editörlüğünü yapmış olmak,
2.3.26. Ulusal bir bilimsel etkinliğin düzenleme ya da bilimsel değerlendirme komitesinde yer
almış olmak veya bu nitelikte bir etkinliğe ait bildiriler kitabının editörlüğünü yapmış
olmak,
2.3.27. Yeni bir ders veya laboratuvarı önlisans, lisans veya lisansüstü düzeyde eğitime
kazandırmış olmak,
2.3.28. Türkçe programlara ilave olarak yabanci dilde gerçekleştirilen programlarda da ders
vermek,
2.3.29. Yayımlanmış bir ders kitabı veya ders kitabı bölümü yazmış olmak,
2.3.30. Kamu kurumlarında ya da sivil toplum örgütlerinde danışmanlık, daimi veya geçici
komisyon üyeliği ya da yönetim veya yürütme kurulu üyeliği yapmış ya da yapıyor olmak,
2.3.31. Doktora tez izleme komitesi (TİK) nde görev almak,
2.3.32. Popüler bilim/sanat/eğitim dergilerinde en az iki telif ya da çeviri yazı yayımlamış
olmak,
2.3.33. Ulusal/uluslararası bir sertifikalı eğitim kursuna eğitici olarak katılmış olmak,
2.3.34. Basın yayın organlarında topluma yönelik basılı/görsel/işitsel etkinliklerde bulunmak,
2.3.35. Yasama/yargı/yürütme çalışmalarında bilimsel yayınlarına atıf yapılmış olmak,
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2.3.36. Mevzuat derlemesi veya uygulama kılavuzu yayımlamış olmak,
2.3.37. Çevirdiği iki bilimsel makale ya da mahkeme kararı yayımlanmış olmak,
2.3.38. Tez izleme komitesinde bulunduğu tezler hariç, en az iki lisansüstü tez jürisinde
görev almak,
2.3.39. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunum ödüllerinden birini almak,
2.3.40. Anabilim Dalı/Bölümdeki akademik çalışmaları dışında üst yöneticilerce verilen idari
görevleri yapmış/yapıyor olmak,
2.3.41. Kitap, makale veya kongre değerlendirme yazısı yayımlamış olmak,
2.3.42. Toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı, çevre
duyarlılığını, yoksullukla mücadeleyi, insan haklarını ve sosyal adaleti merkeze alan
topluma yönelik akademik ve benzeri sosyal sorumluluk çalışmaları ve projeleri
içerisinde yer almak.

3- DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA
ZORUNLU KOŞULLAR
3.1. Doktora veya uzmanlık sonrası dönemde ilgili bilim alanında en az dört yıl çalışmış olmak,
3.2. Doktora tezinin tamamını veya bu tezden üretilmiş tam metinli bir makaleyi hakemli
dergide yayımlamış olmak,
3.3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ndan 70 ya da eşdeğerliği Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan (ÜDS, KPDS, IELTS, TOEFL
vb) eşdeğer bir puan almak (Bilim alanı belli bir dilde olanlar, bu koşulu ikinci bir dilden
sınava girerek karşılamak zorundadırlar). “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil
(YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan muadil puanlar da başvurularda kabul edilecektir.
3.4. Doktora sonrası dönemde,
- Filoloji, hukuk ve ilahiyat temel alanlarında Üniversitelerarası Kurulun Nisan 2009 tarihi
itibariyle ilgili doçentlik temel alanında öngörülen asgari makale sayısı ve yayın koşulları
Ek 1’de belirtilen şekilde yayımlamış olmak,
- Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanları ile sosyal, beşeri ve idari bilimler
temel alanlarında Üniversitelerarası Kurulun Nisan 2009 itibariyle ilgili doçentlik
alanındaki zorunlu asgari puanın iki katını sağlamış olmak,
Bu makaleler çok yazarlı ise, aday en az iki tanesinde birinci isim, ikinci isim veya
sorumlu yazar olmalıdır.
Makalelerden en az iki tanesi son beş yılda yayınlanmış olmalıdır.
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3.5. En az iki ulusal ya da bir uluslararası nitelikteki bilimsel toplantıda poster/sözlü sunum
yapmış olmak,
3.6. Doktora veya uzmanlık sonrasında “Seçenekli Etkinlik Listesi”nde yer alanlardan en az
onunu gerçekleştirmiş olmak.

Alanlara göre Asgari Yayın Koşulları EK 1’de verilmiştir.
SEÇENEKLİ ETKİNLİK LİSTESİ
3.6.1. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilen makalelerden birini SCI, SSCI,
AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlamış olmak,
3.6.2. YDS’den 80 ya da puan eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
kabul edilmiş sınavların birinden (ÜDS, KPDS, IELTS, TOEFL vb.) bu puana eşit bir puan
almak veya ikinci bir yabancı dilde aynı nitelikteki sınavların birinden 65 ya da eşdeğer
bir puan almak (Bilim alanı belli bir dilde olanlar; bu koşulu, başka bir dilden sınava
girerek karşılamak zorundadırlar) veya ikinci bir yabancı dilde YDS’den 65 ya da denk
sınavların birinden eşdeğer bir puan almak (Bilim alanı belli bir dilde olanlar bu koşulu,
üçüncü bir dilden sınava girerek karşılamak zorundadırlar). “Yükseköğretim Kurumları
Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan muadil puanlar da başvurularda kabul
edilecektir.
3.6.3. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilen makaleler dışında, hakemli
dergilerde tam metinli bir makale daha yayımlamış olmak,
3.6.4. Uluslararası yayınevlerince yayımlanmış bilimsel kitap ya da kitap bölümü yazmış
olmak,
3.6.5. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilenler dışında, alanıyla ilgili en az iki
bilimsel toplantıda poster/sözlü sunum yapmış olmak,
3.6.6. Araştırma veya uygulama projelerinde yönetici olarak yer almış olmak,
3.6.7. Tamamlanmış en az iki araştırma veya uygulama projesinde araştırmacı olarak yer
almış olmak,
3.6.8. Kendi çalışmalarına yaptığı atıflar dışında, bilimsel çalışmalarına en az on atıf yapılmış
olmak,
3.6.9. “h faktörü” en az üç olmak (en az üç yayının üç veya daha fazla atıf almış olması; WoS
veya Scopus veri tabanı esas alınır),
3.6.10. Yurt dışındaki araştırma merkezlerinde bir defada en az üç ay çalışmış olmak,
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3.6.11. Bilimsel etkinlikler için en az bir ay süreli burs kazanmış olmak,
3.6.12. Yurt dışındaki üniversite ya da enstitülerde davetli misafir araştırmacı veya öğretim
üyesi olarak bulunmuş olmak,
3.6.13. Çevirdiği bilimsel veya edebî bir kitabı yayımlanmış olmak,
3.6.14. Hakemli bir derginin editörlüğünü, editör yardımcılığını, yayın kurulu başkanlığını,
yayın yönetmenliğini, yayın kurulu üyeliğini veya misafir editörlüğünü yapmış ya da
yapıyor olmak,
3.6.15. Uluslararası hakemli dergilerde en az iki hakemlik yapmış olmak,
3.6.16. Ulusal hakemli dergilerde en az dört hakemlik yapmış olmak,
3.6.17. Bilimsel kitap editörlüğü yapmış olmak,
3.6.18. Yayına dayalı olarak alınan teşvik ödülleri hariç; uluslararası bilim, teşvik veya
araştırma ödülü almış olmak,
3.6.19. Yayına dayalı alınan teşvik ödülleri hariç; ulusal bilim, teşvik veya araştırma ödülü
almış olmak,
3.6.20. Telif kitap yayımlamış olmak (Her kitap ayrı değerlendirilir.),
3.6.21. Uluslararası/ulusal öğretim elemanı değişim programlarına katılmış olmak,
3.6.22. Hakemli dergilerde kitap, makale veya kongre değerlendirmesi, olgu sunumu, teknik
not, eleştiri, kronik ya da yorum türü yazıları yayımlanmış olmak,
3.6.23. Uluslararası bilimsel etkinliklerde en az bir kez davetli konuşmacı olmak,
3.6.24. Eş danışmanlıklar dâhil, bir doktora tezi yönetmiş/yönetiyor olmak,
3.6.25. En az iki yüksek lisans tezi yönetmiş/yönetiyor olmak,
3.6.26. Uluslararası nitelikte bir bilimsel etkinliğin düzenleme ya da bilimsel değerlendirme
komitesinde yer almış olmak veya aynı nitelikteki bir etkinliğin bildiriler kitabının
editörlüğünü yapmış olmak,
3.6.27.Ulusal nitelikte bir bilimsel etkinliğin düzenleme ya da bilimsel değerlendirme
komitesinde yer almış olmak veya aynı nitelikteki bir etkinliğin bildiriler kitabının
editörlüğünü yapmış olmak,
3.6.28. Yeni bir ders veya laboratuvarı önlisans, lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitime
kazandırmış olmak,
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3.6.29. Türkçe programlara ilave olarak yabanci dilde gerçekleştirilen programlarda da ders
vermek,
3.6.30. Ders kitabı veya ders kitabı bölümü yayımlamış olmak,
3.6.31. Etki faktörü 1,00 (yayının yapıldığı yıla ait) ve üzeri olan dergilerde yayın yapmış
olmak,
3.6.32. Uluslararası yayınevlerince yayımlanmış kitaplarına atıf yapılmış olmak,
3.6.33. Basın ve yayın organlarında topluma yönelik basılı/görsel/işitsel etkinliklerde
bulunmak,
3.6.34. Popüler bilim/sanat/eğitim dergilerinde en az iki telif ya da çeviri yazı yayımlamış
olmak,
3.6.35. Basılmış bir sözlük ya da ansiklopedi çalışmasında görev almış olmak,
3.6.36. Ankara Üniversitesi web sayfası üzerinden kullanılmak üzere ders materyali ya da
uzaktan eğitim materyali geliştirmiş olmak,
3.6.37. En az üç doktora tez izleme komitesi (TİK) nde görev almak,
3.6.38. Tez izleme komitesinde bulunduğu tezler hariç, en az üç lisansüstü tez jürisinde
görev almış olmak,
3.6.39. Ulusal/uluslararası bir sertifikalı eğitim kursuna eğitici olarak katılmış olmak,
3.6.40. Bilimsel yayınlarına yasama, yargı, yürütme çalışmalarında atıf yapılmış olmak,
3.6.41. Çevirdiği iki bilimsel makale ya da mahkeme kararı yayımlanmış olmak,
3.6.42. Uluslararası/ulusal nitelikteki bilimsel toplantılarda sunum ödüllerinden birini almış
olmak,
3.6.43. Anabilim Dalı/Bölümdeki akademik çalışmaları dışında üst yöneticilerce verilen idari
görevleri yapmış/yapıyor olmak,
3.6.44. Kitap, makale veya kongre değerlendirme yazısı yayımlamış olmak,
3.6.45. Toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı, çevre
duyarlılığını, yoksullukla mücadeleyi, insan haklarını ve sosyal adaleti merkeze alan
topluma yönelik akademik ve benzeri sosyal sorumluluk çalışmaları ve projeleri
içerisinde yer almak.

4- PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA
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ZORUNLU KOŞULLAR
4.1. Doçent unvanını aldıktan sonra en az altı yarıyıl üniversitelerdeki eğitim-öğretim ve
araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmuş olmak,
4.2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ndan 70 ya da eşdeğerliği Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilmiş bir sınavdan (ÜDS, KPDS, IELTS,
TOEFL vb.) eşdeğer bir puan almak (Bilim alanı belli bir dilde olanlar; bu koşulu, ikinci
bir yabancı dilden aynı nitelikteki sınavlardan birine girerek karşılamak zorundadırlar).
“Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan muadil puanlar da
başvurularda kabul edilecektir.
4.3. Doçent unvanını aldıktan sonra en az bir uluslararası ya da üç ulusal nitelikteki bilimsel
toplantıda, poster/sözlü sunum yapmış olmak,
4.4. Hukuk alanında profesörlük kadrosuna atanmak için doçentlik sonrasında tek yazarlı bir
monografik çalışma yayımlamak zorunludur.
4.5. Doktora unvanını aldıktan sonraki dönemde,
- Filoloji, hukuk ve ilahiyat temel alanlarında Üniversitelerarası Kurulun Nisan 2009 tarihi
itibariyle ilgili doçentlik temel alanında öngörülen asgari makale sayısı ve yayın
koşulları Ek 2’de belirtilen şekilde yayımlamış olmak,
- Bu yayınlardan en az ikisi doçent unvanını aldıktan sonra yayımlanmış olmalıdır,
- Bu koşulun kitapla karşılanması halinde bu yayının da doçent unvanı aldıktan sonra
yayımlanmış olması gerekir.
- Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanı ile sosyal, beşeri ve idari bilimler temel
alanında Üniversitelerarası Kurulun Nisan 2009 itibariyle ilgili doçentlik alanındaki
zorunlu asgari puanın üç katını sağlamış olmak,
- Bu yayınlardan en az ikisi doçent unvanı alındıktan sonra yayımlanmış olmalıdır,
- Bu koşulun kitapla karşılanması hâlinde bu yayının da doçent unvanı aldıktan sonra
yayınlanmış olması gerekir.
Alanlara göre Asgari Yayın Koşulları EK 2’de verilmiştir.
4.6. “Zorunlu Koşullar” kapsamındaki makalelerin en az ikisinde birinci isim, ikinci isim veya
sorumlu yazar olmalıdır.
4.7. Doktora sonrası dönemde“Seçenekli Etkinlik Listesi”nde yer alan etkinliklerden en az
onunu gerçekleştirmiş olmak (Bu etkinliklerden en az beşini doçent unvanı alındıktan
sonra gerçekleştirilmiş olmalıdır).

SEÇENEKLİ ETKİNLİK LİSTESİ
4.7.1. Makalelerden en az biri SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış olmak,
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4.7.2. YDS’den 80 ya da puan eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
kabul edilmiş sınavların birinden (ÜDS, KPDS, IELTS, TOEFL vb.) buna eşit bir puan
almak veya ikinci bir yabancı dilde aynı nitelikteki sınavların birinden 65 ya da eşdeğer
bir puan almak (Bilim alanı belli bir dilde olanlar; bu koşulu, başka bir dilden sınava
girerek karşılamak zorundadırlar) veya ikinci bir yabancı dilde YDS’den 65 ya da denk
sınavların birinden eşdeğer bir puan almak (Bilim alanı belli bir dilde olanlar bu koşulu,
üçüncü bir dilden sınava girerek karşılamak zorundadırlar). “Yükseköğretim Kurumları
Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan muadil puanlar da başvurularda kabul
edilecektir.
4.7.3. Yabancı dilde yazılmış bilimsel kitaplarda bölüm yazmış olmak,
4.7.4. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında belirtilenler dışında, alanıyla ilgili olarak en az iki
bilimsel toplantıda poster/sözlü sunum yapmış olmak,
4.7.5. “Zorunlu Koşullar” başlığı altında nitelikleri belirtilen makaleler dışında, hakemli
dergilerde tam metinli bir makale daha yayımlamış olmak,
4.7.6. Araştırma veya uygulama projelerinde yönetici olarak yer almış olmak,
4.7.7. Tamamlanmış en az iki araştırma veya uygulama projesinde araştırmacı olmak,
4.7.8. Kendi eserlerine yaptığı atıflar dışında, bilimsel çalışmalarına en az on beş atıf
yapılmış olmak,
4.7.9. “h faktörü” en az dört olmak (Dört yayının dört veya daha fazla atıf almış olması; WoS
veya Scopus veri tabanı esas alınır),
4.7.10. Yurt dışındaki araştırma merkezlerinde bir defada en az üç ay çalışmış olmak,
4.7.11. Bilimsel etkinlikler için en az bir ay süreli burs kazanmış olmak,
4.7.12. Yurt dışındaki üniversite veya enstitülerde davetli misafir araştırmacı ya da öğretim
üyesi olarak bulunmuş olmak,
4.7.13. Çevirdiği bilimsel veya edebî iki kitabı yayımlanmış olmak,
4.7.14. Hakemli bir dergide editörlük, editör yardımcılığı, yayın kurulu başkanlığı, üyeliği
yayın yönetmenliği veya misafir editörlük yapmış ya da yapıyor olmak,
4.7.15. Uluslararası hakemli dergilerde en az iki hakemlik yapmış olmak,
4.7.16. Ulusal hakemli dergilerde en az dört hakemlik yapmış olmak,
4.7.17. Bilimsel kitap editörlüğü yapmış olmak,
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4.7.18. Yayına dayalı olarak alınan teşvik ödülleri hariç; uluslararası bilim, teşvik veya
araştırma ödülü almış olmak,
4.7.19. Yayına dayalı olarak alınan teşvik ödülleri hariç; ulusal bilim, teşvik veya araştırma
ödülü almış olmak,
4.7.20. İki telif kitap yayımlamış olmak,
4.7.21. Ulusal ya da uluslararası öğretim elemanı değişim programlarına katılmış olmak,
4.7.22. Hakemli dergilerde kitap, makale veya kongre değerlendirmesi, olgu sunumu, teknik
not, eleştiri, kronik ya da yorum türü yazıları yayımlanmış olmak,
4.7.23. Uluslararası bilimsel etkinliklere en az bir kez davetli konuşmacı olarak katılmak,
4.7.24. Eş danışmanlıklar dâhil, iki doktora tezi yönetmiş/yönetiyor olmak,
4.7.25. Eş danışmanlıklar dâhil, üç yüksek lisans tezi yönetmiş olmak,
4.7.26. Uluslararası nitelikte bir bilimsel etkinliğin düzenleme ya da bilimsel değerlendirme
komitesinde yer almış veya bu nitelikteki bir etkinliğin bildiriler kitabının editörlüğünü
yapmış olmak,
4.7.27. Ulusal nitelikte bir bilimsel etkinliğin düzenleme ya da bilimsel değerlendirme
komitesinde yer almış veya bu nitelikteki bir etkinliğin bildiriler kitabının editörlüğünü
yapmış olmak,
4.7.28. Yeni bir ders veya laboratuvarı önlisans, lisans veya lisansüstü düzeyde eğitime
kazandırmış olmak,
4.7.29. Türkçe programlara ilave olarak yabanci dilde gerçekleştirilen programlarda da ders
vermek,
4.7.30. Bir ders kitabı yayımlamış olmak veya ders kitabına bölüm yazmış olmak,
4.7.31. En az üç doktora tez izleme komitesi (TİK) nde görev almak,
4.7.32.Tez izleme komitesinde yer aldığı tezler hariç, en az beş lisansüstü tez jürisinde görev
almış olmak,
4.7.33. Etki faktörü 1,00 (yayının yapıldığı yıla ait) ve üzeri olan dergilerde yayın yapmış
olmak,
4.7.34. Uluslararası yayınevlerince yayımlanmış bilimsel kitaplarda atıf almış olmak,
4.7.35. Basın yayın organlarında topluma yönelik basılı/görsel/işitsel etkinliklerde bulunmak,
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4.7.36. Basılmış bir sözlük ya da ansiklopedi çalışmasında görev almış olmak,
4.7.37. Ankara Üniversitesi web sayfası üzerinden kullanılmak üzere ders materyali ya da
uzaktan eğitim materyali geliştirmiş olmak,
4.7.38. Popüler bilim/sanat/eğitim dergilerinde en az üç telif ya da çeviri yazı yayımlamış
olmak,
4.7.39. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerde düzenleyici olarak görev almış olmak,
4.7.40. Bilimsel yayınlarına yasama/yargı/yürütme çalışmalarında atıf yapılmış olmak,
4.7.41. Ulusal/uluslararası bir sertifikalı eğitim kursuna eğitici olarak katılmış olmak,
4.7.42. Çevirdiği iki bilimsel makale ya da mahkeme kararı yayımlanmış olmak,
4.7.43. Anabilim Dalı/Bölümdeki akademik çalışmaları dışında üst yöneticilerce verilen idari
görevleri yapmış/yapıyor olmak,
4.7.44. Ulusal veya uluslararası nitelikteki bilimsel toplantılarda sunum ödüllerinden birini
almak,
4.7.45. Kitap, makale veya kongre değerlendirme yazısı yayımlamış olmak,
4.7.46. Toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı, çevre
duyarlılığını, yoksullukla mücadeleyi, insan haklarını ve sosyal adaleti merkeze alan
topluma yönelik akademik ve benzeri sosyal sorumluluk çalışmaları ve projeleri
içerisinde yer almak.

İSTİSNALAR
1. Fen, mühendislik ve sağlık bilimleri alanları içerisinde yer alan ve aşağıda adları verilen
birim/anabilim dalları için “sosyal bilimler atama ve yükseltilme ilkeleri” uygulanır. Bu
alanlarda istenen makale sayısı ilgili doçentlik temel alanına uygun olmak koşuluyla, bilimsel
yayınlara ilişkin esaslar sosyal bilimler alanına göre değerlendirilir.
1.1. Spor Bilimleri Fakültesi
1.2. Ev Ekonomisi Yüksekokulu
1.3. Veteriner Fakültesi Veteriner Tarihi ve Deontolojisi Anabilim Dalı
1.4. Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
1.5. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
1.6. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
1.7. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı
2. Güzel Sanatlar alanında Ankara Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu
tarafından Eylül 2008 tarihinde kabul etmiş olduğu Atanma ve Yükseltilme ilkeleri geçerlidir.
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3. Bu ilkelerin Senato’da kabul edildiği tarihte Ankara Üniversitesi’nde doçent unvanıyla
görev yapmakta olanlar, “Ankara Üniversitesi Atanma Yükseltilme İlkeleri”nde zorunlu koşul
olarak öngörülen dil puanlarından muaftırlar.
Geçici Düzenleme
Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak
Rektörlüğe sunmak koşuluyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap
vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.
EK 1: SOSYAL BİLİMLER ALANLARINDA ÜAK NİSAN 2009 TEMEL ALINARAK
BELİRLENEN
DOÇENTLİK KADROSU ZORUNLU ASGARİ YAYIN KOŞULLARI
A. EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI
Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak
koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:
1. Editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç; SSCI, SCI, AHCI veya Ankara
Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası alan indeksleri kapsamındaki
hakemli dergilerde tek yazarlı özgün bir makale yayımlamış olmak;
2. Birinci madde kapsamında yayımlanan makale ve editöre mektup, özet, derleme ve kitap
kritiği hariç; aşağıdaki yayınlara verilen birim puanlar esas alınarak en az 8 puan karşılığı
yayın yapmış olmak:
a. Editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç; yurtdışı hakemli dergilerde
yayımlanmış özgün makale: 2 puan
b. Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yer alan bölüm: 2
puan
c. Editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç; ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış
özgün makale: 1 puan
B. FİLOLOJİ
Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak
koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:
1. Editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç; SSCI ile AHCI kapsamındaki dergilerde veya
hakemli dergilerde en az dört özgün makale yayımlamış olmak,
2. Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak.

C. HUKUK TEMEL ALANI
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş
olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:
1. Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak,
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2. Editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç; uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
armağan dahil, en az altı özgün makale yayımlamış olmak.
D. İLAHİYAT TEMEL ALANI
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş
olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:
1. Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak,
2. Editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç, uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde en
az altı özgün makale yayımlamış olmak,
E. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş
olmak koşuluyla, aşağıda belirtilen çalışmalara verilen birim puanlar esas alınarak en az 12
puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak (Ancak, yayın sayısının en az dört olması
gerekmektedir. İki yazarlı çalışmalar için toplam puanın 0,8’i; üç yazarlı çalışmalar için 0,6’sı;
dört ve daha fazla yazarlı çalışmalar için 0,5’i karşılığı puan verilir).

I. Uluslararası yayın:
1. SSCI, SCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam metinli makale: 4 puan
2. Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam metinli makale: 3 puan
3. Önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam metinli
makale: 2 puan
4. Önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap: 5 puan
5. Önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta, ansiklopedi maddesi
dahil, bölüm: 3 puan
6. Önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü: 4 puan
7. Uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen ve
bildiri önerilerinin uluslararası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından seçildiği bilimsel
toplantılarda sunulmuş ve tam metinli olarak yayımlanmış bildiri: 1 puan
II. Ulusal yayınlar:
1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam metinli makale: 1 puan
2. Ders kitabı hariç, tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap: 3 puan
3. Ders kitabı hariç, tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm: 1 puan
4. Ders kitabı hariç, tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü: 1
puan
5. Arkeoloji, sanat tarihi ve antropoloji alanlarında, bilimsel bir kurum tarafından desteklenen
arazi projesi yöneticiliği yapmış olmak: 1 puan
6. Ulusal tebliğler, toplamı 1 puanı geçmemek koşuluyla, 0,25 puan olarak değerlendirilir.
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EK 2: SOSYAL BİLİMLER ALANLARINDA ÜAK NİSAN 2009 TEMEL ALINARAK
BELİRLENEN
PROFESÖRLÜK KADROSU ZORUNLU ASGARİ YAYIN KOŞULLARI
A. EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI
Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak
koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:
1. Editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç; SSCI, SCI, AHCI veya Ankara
Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası alan indeksleri kapsamındaki
hakemli dergilerde tek yazarlı özgün bir makale yayımlamış olmak,
2. Birinci madde kapsamında yayımlanan makale hariç, aşağıdaki yayınlara verilen birim
puanlar esas alınarak en az 12 puan karşılığı yayın yapmış olmak:
a. Editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç; yurt dışı hakemli dergilerde
yayımlanmış bir özgün makale: 2 puan
b. Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yer alan bir bölüm: 2
puan
c. Editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç; ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış
bir özgün makale: 1 puan
B. FİLOLOJİ
Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak
koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:
1. Editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç, SSCI ile AHCI kapsamındaki dergilerde veya
hakemli dergilerde altı özgün makale yayımlamış olmak,
2. Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak.
C. HUKUK TEMEL ALANI
Başvurulan alan ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla
aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:
1. Doçentlik sonrasında tek yazarlı monografik bir çalışma yayımlamak,
2. Editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç; uluslararası/ulusal hakemli dergilerde, armağan
dahil, en az altı özgün makale yayımlamış olmak.
D. İLAHİYAT TEMEL ALANI
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş
olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:
1. Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak,
2. Editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç; uluslararası/ulusal hakemli dergilerde en az altı
özgün makale yayımlamış olmak.
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E. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI
Aday tarafından hazırlanmış, lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla, aşağıda
belirtilen çalışmalara verilen birim puanlar esas alınarak en az 18 puan karşılığı bilimsel
etkinlikte bulunmak (Yayın sayısının en az dört olması gerekmektedir; iki yazarlı çalışmalar
için toplam puanın 0,8’i; üç yazarlı çalışmalar için 0,6’sı; dört ve daha fazla yazarlı çalışmalar
için 0,5’i karşılığı puan verilir.):
I. Uluslararası yayın:
1. SSCI, SCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam metinli makale: 4 puan
2. Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam metinli makale: 3 puan
3. Önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam metinli
makale: 2 puan
4. Önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap: 5 puan
5. Önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta ansiklopedi maddesi
dahil, bölüm: 3 puan
6. Önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü: 4 puan
7. Uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen ve
bildiri önerilerinin uluslararası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından seçildiği bilimsel
toplantılarda sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiriler: 1 puan
II. Ulusal yayınlar:
1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam metinli makale: 1 puan
2. Ders kitabı hariç, tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap: 3 puan
3. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm: 1 puan
4. Ders kitabı hariç, tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü: 1
puan
5. Arkeoloji, sanat tarihi ve antropoloji alanlarında, bilimsel bir kurum tarafından desteklenen
arazi projesi yöneticiliği yapmış olmak: 1 puan
6. Ulusal tebliğler, toplamı 1 puanı geçmemek koşuluyla, 0,25 puan olarak değerlendirilir.
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