SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
1. Başlıca
yazar
kriterini
sağladığım
makalede
aynı
zamanda
“corresponding author” da olmak zorunda mıyım?
Başlıca yazarın “Corresponding author” olma mecburiyeti yoktur.
2. Makalemde danışmanı olmadığım isim(ler) de yer alırsa başlıca yazar
kriterini sağlar mıyım?
Başlıca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak
tanımlanır.
a) Tek yazarlı makale
b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar
c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale
(aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).
Bu şartlarda yukarıdaki b) maddesi geçerli olacağından ilk yazar olma şartı
bulunmalıdır.
3. Ulusal hakemli dergi tanımı kriter tablosunda bulunmuyor. YÖK ‘ün
tanımını mı (5 yıl) yoksa ULAKBİM’in tanımını mı (1 yıl) esas almalıyım?
ULAKBİM tanımı esas alınır.
4. Aynı yayını birden fazla yerde puanlayabilir miyim? (Hem SCI, Hem
ULAKBİM listesinde bulunan dergideki makalemi hangi bölümde
puanlamalıyım?)
Başvuru şartlarında “ Her çalışma, Tablo 2’de sadece bir bölümde yazılarak
puanlandırılır.” İfadesi bulunmaktadır. Dolayısıyla yayın kısmında bir yerde
değerlendirilmelidir.
5. “Short Communication” olarak yapılan yayınlar araştırma makalesi
olarak kabul ediliyor mu?
Short Comunication, vaka taktimi v.b çalışmalar araştırma makalesi olarak
değerlendirilmemektedir.
6. Lisansüstü tezlerden üretilmiş olan makaleler doktora sonrası makaleler
olarak kabul edilir mi?
Lisansüstü çalışmalardan üretilen makaleler yayınlandığı tarihe bakılmadan
puanlama kısmında “Lisansüstü tezlerden elde edilen” çalışmalar içerisinde
değerlendirilmelidir.
7. ULAKBİM’de taranan ve Türk Üniversiteleri bünyesinde basılan dergiler
“Ulusal Dergi” kategorisinde yer alır mı? (FİLOLOJİ- SOSYAL BİLİMLER)
Söz konusu dergiler “Ulusal Hakemli Dergi” kategorisinde değerlendirilir.
8. Atıfta bulunulan makalemi hem atıflar kısmında hem makaleler kısmında
puanlayabilir miyim?
Puanlamada “Atıflar” ve “Makaleler” ayrı iki bölüm olduğundan aynı makale
makaleler kısmında ve atıf almış ise atıflar bölümünde puanlanmalıdır.
9. Yazarların eşit katkı yaptığı açıkça bildirilen makalelerde puanlama nasıl
olacak?
Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde her bir
yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür.
10. Her çalışma tek bir maddede mi yoksa her maddenin altındaki
bölümlerde mi puanlandırılır?
Her çalışma belirtildiği puan bölümlerinde puanlanmalıdır.

11. Baseline
olarak
yayımlanan
bir
araştırma
makalesi
olarak
değerlendirilebilir mi?
Hayır
12. Lisansüstü tezlerden üretilmiş makaleler başlığı altında, başvurulan
doçentlik alanından farklı bir alanda yapılmış olan tezimden üretilmiş
makalemi puanlayabilir miyim?
Doçentlik sınavı bir alana dönük olduğundan alanla ilgili olmayan bir doktora
çalışmasından elde edilen yayınlar temel alanı ilgilendirmeyeceği için tezden
elde edilmiş yayın kullanımı doğru olmayacaktır.
13. Doktora unvanının alınmasından önce yayınlanan ancak lisansüstü
tezlerden üretilmiş olmayan bir SCI/SSCI yayını hangi başlık altında ve
kaç puan üzerinden değerlendirilecektir? Bu yayına yapılan atıflardan
puan alınabilir mi?
Lisansüstü tezden üretilmemiş ancak doktora derecesinden önce yayınlanmış
bir çalışma minimum 90 puana dahil edilmemek üzere hangi katagorideyse o
kısımda değerlendirilmelidir ve atıflarından da faydalanılmalıdır.
14. Doktora unvanının alınmasından önce yayımlanan bir makaleye, doktora
unvanının alınması sonrası yapılan atıflarından alınan puanlar dahil
edilebilir mi?
Yapılan atıf doktora derecesi aldıktan sonra ise değerlendirmeye alınmalıdır.
15. Atıf puanı yazar sayısına bölünecek mi? Eğer bölünüyor ise makale
puanı gibi mi hesaplanacak?
Yukarıdaki maddelerde puanın bölünmesiyle ilgili bir ibare bulunmamaktadır.
16. Atıflar ile ilgili hesaplama yapılırken atıf alan yayın sayısı mı, atıf alan
yayınlardaki atıf sayısı mı dikkate alınacak?
Her yayın, yayımlandığı yerde kaç defa atıf yapıldığına bakılmaksızın bir defa
atıf puanı alır.
17. Bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerden daha sonra tam metni
yayımlanan çalışmalar puanlama sistemine nasıl dâhil edilecek?
Puanlama ancak bir yerde yapılır. Ancak bildiri metninin daha sonra makale
olarak yayımlandığı açıkça belirtilmelidir.
18. Kitap yazarlığı kategorisinden alınan puanlar yazar sayısına bölünüyor
mu? Bölünüyor ise makale puanı gibi mi hesaplanacak?
Başlıca yazar olma şartının kitap ile sağlanması halinde aşağıdaki açıklama
geçerli olmalıdır. “Tek yazarlı çalışmalarda yazar tam puan alır. Başlıca
yazarın belirtildiği hallerde iki yazarlı eserlerde başlıca yazar tam puanın 0.8'
ini, ikinci yazar 0.5' ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği
eserlerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer
yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı
makalelerde her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür.”
19. 7-d maddesindeki koşulu sağlamak için herhangi bir kamu kurumundan
bir araştırıcıyı projeye dâhil etmek zorunda mıyım?
Bu kapsamda bahsedilen bütcesi üniversite dışından desteklenen projeler
olduğu için örneğin TUBİTAK, SANTEZ gibi projelerdir. Dolayısıyla kurumdan
birinin bulunmasına gerek yoktur.
20. Sözlü Bildirileri doçent adayının kendisinin mi yapmış olması gerekiyor?
Çalışmada yer alan başka birinin sunumu yapması halinde puan alabilir
miyim?
Sözlü bildirilerin sunulması esas olup yazarlardan birisinin sunması yeterlidir.

21. Kongrelerde veya ulusal toplantılarda yapılan konuşmalar sözlü bildiri
olarak kabul edilecek mi?
Konferans kitapcığında basılmayan konuşmalar bildiri olarak kabul
edilmemektedir.
22. Poster Bildirimleri puanlama dışında mı bırakılmıştır?
Evet.
23. Üniversitelerde yürütülen BAP projesi yürütücülükleri puanlamaya dahil
edilmemiştir.
24. Üniversite bünyesinde bulunmayan doçent adaylarının ders verme
yükümlülüğü bulundukları kurumda herhangi bir faaliyete karşılık
gelecek mi?
Hayır.
25. Üniversite dışında çalışan adayların herhangi bir devlet ya da vakıf
üniversitesinde görevlendirme ile ön lisans ya da lisans dersine girmeleri
halinde ders verme şartı sağlanmış olur mu?
9. Maddede belirtilen şartlara uygun olmak şartıyla evet
26. Ders verme kriterinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerdeki yasal
karşılığı nedir? Uzman yada başasistan olarak görev yapmış olmak bu
kriteri karşılar mı?
Hayır.
27. Eğitim kliniklerinde çalışan asistanlara verilen ders ,seminer vb eğitim
faaliyetleri de bu kapsama girer mi?
Uzmanlık Eğitimi verilen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde verilen dersler bu
kapsama girer.
28. 2016 Ekim öncesi Doçentlik Sınavı için jürisi oluşturulan ve yayın
aşaması sonucu olumsuz olan Doçent adayları için hangi kriterler geçerli
olacak?
Yeni kriterler geçerli olacaktır.
29. Tez yayınlanmadan önce tezden üretilmiş makale yayınlanırsa. Tezin
sonradan kitap olarak basılması puan olarak dikkate alınacak mıdır?
Hayır.
30. Bir dergiye makale gönderirken o dergi henüz XX indexinde taranmıyorsa
ancak sonradan dergi bu indexte taranırsa önceki sayıları bu indexten
sayılacak mı?
Makalenin basıldığı tarihte dergi hangi index(ler)de taranıyorsa o geçerlidir.
31. TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında gerçekleştirilen projelerde
araştırmacı olan bir aday “Projeler” başlığı altında puan alabilir mi?
Herhangi bir puan alamaz.
32. Madde 4’de aday editörlüğünü yapmış olduğu ve aynı zamanda
sözkonusu kitap içerisinde bölüm yazarlığı da yapmış olduğu bir kitapta
nasıl bir puanlamaya tabi olacaktır? Sadece editör olarak mı (madde 4b),
kitap bölümü yazarlığı olarak mı (madde 4c), ya da her ikisini de
puanlamaya dâhil edebilecek mi?
Her ikisi de puanlamaya tabidir.

