KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA ARANACAK
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ
(Aşağıda değerlendirilecek tüm çalışmalar için adayın kendi bilim alanı kapsamında olması zorunluluğu
aranır)
Not: Üniversitemiz Senatosundan geçtiği tarih olan 01.11.2012 tarihinden itibaren uygulamaya geçilecektir.

“DOÇENTLİK BAŞVURUSU” için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.
Adayın YÖK’ün belirlediği koşullarla yapılan doçentlik sınavında başarı göstererek doçent ünvanını
almış olması gerekmektedir. Puanlamaya adayın uzman olduğu tarihten sonra yayımlanan tüm eserleri,
atıflar ve ödüller dahil edilir. Adayın tez(ler)inden üretilmiş yayınları da değerlendirmeye alınır.
Tüm yayınlar için basılmış olması koşulu aranmaz, kabul yazılarının bulunması geçerlidir.

1- Yayınlar, vaka takdimi, atıflar, kongreler ve kitaplar bölümlerinden en az 200 puan almak
2- Science Citation İndeks (SCİ)-expanded kapsamına giren en az 10 (on) yayın ve bunlardan en az biri
araştırma makalesi olmak üzere 2 yayının ilk isim olması şartı aranır.
3- Toplam en az 250 puan almış olmak
4- Eğitici gelişim kurslarına katılmış olmak, bunu sertifika ile belgelemek (Bu koşul, bu belgenin
üniversite senatosunda kabul edildiği tarihten 2 yıl sonra uygulanmaya başlanacaktır)

A. YAYINLAR-ARAŞTIRMA MAKALESİ ve DERLEME
1- SCİ (Science Citation İndex)-expanded kapsamındaki
dergilerde yayınlanan makaleler*...................................................35 puan/makale
*Başka bir araştırmacının tezinden üretilmemiş olmak koşuluyla SCİ-expanded kapsamındaki
dergilerde yayınlanan makalelerde ilk isim için puan dağılım tablosuna bakılmaksızın toplam
50 puan/makale verilir.
2- SCİ-expanded kapsamı dışında olup uluslar arası indekslerin
kaydettiği hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
a. PubMed’e girmekte olan dergide .....................10 puan/makale
b. PubMed’e girmeyen dergide …………………3 puan/makale
3- Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler
a. PubMed’e girmekte olan dergide .....................10 puan/makale
b. PubMed’e girmeyen dergide …………………3 puan/makale

B.YAYINLAR-VAKA TAKDİMİ ve EDİTÖRE MEKTUPLAR
1- SCİ-expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi*….20 puan/vaka
*SCİ-expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimlerinde ilk isim için puan
dağılım tablosuna bakılmaksızın toplam 20 puan/makale verilir.

2- SCİ-expanded kapsamı dışında olup uluslar arası indekslerin
kaydettiği hakemli dergilerde yayınlanan vaka takdimi
a. PubMed’e girmekte olan dergide....................... 8 puan/vaka
b. PubMed’e girmeyen dergide …………………2 puan/makale
4- Ulusal dergilerde yayınlanan vaka takdimi
a. PubMed’e girmekte olan dergide .....................5 puan/makale
b. PubMed’e girmeyen dergide …………………2 puan/makale

C. ATIFLAR
1- Uluslar arası dergilerde yapılan atıflar
“SCI-expanded” kapsamındaki dergilerdeki atıflar……………………..12 puan/atıf
“SCI-expanded” kapsamı dışındaki dergilerdeki atıflar…………………8 puan/atıf
2- Uluslar arası kitaplarda gösterilen atıflar............................................. 30 puan/atıf
3- Ulusal dergilerde yapılan atıflar
“PubMed” kapsamındaki dergilerdeki atıflar…………………………….6 puan/atıf
“PubMed” kapsamı dışındaki dergilerdeki atıflar …………………..…...2 puan/atıf
4- Ulusal kitaplarda gösterilen atıflar...................................................... 10 puan/atıf

D. KONGRELER
1- Uluslar arası kongrelerde sunulan bildiri
a. Sözlü.......................................................................................10 puan/bildiri
b. Poster...................................................................................... 5 puan/bildiri
2- Ulusal kongrelerde sunulan bildiri
a. Sözlü....................................................................................... 8 puan/bildiri
b. Poster..................................................................................... 3 puan/bildiri
3- Uluslar arası kongrelerde davetli konuşmacı olmak
ve/veya yurtdışında ders, konferans vermek............................... 15 puan/konuşma
4- Ulusal kongrelerde davetli konuşmacı olmak............................. 5 puan/konuşma

E. KİTAPLAR (Tanım: Adayın kendi bilim alanı ile ilgili “referans textbook” niteliğindeki kitaplar
kastedilmektedir)
1- Yurtdışında yabancı dille yayınlanmış
Uluslar arası nitelikte kitap veya kitap bölümü yazarlığı*...............40 puan/kitap
*Birden fazla yazar olması durumunda yazar sayısına göre puan hesaplamasında ilk yazar
hesaplama dışında tutulup 40 puan almaktadır.
2- Türkçe kitap bölümü yazarlığı..........................................................25 puan/kitap
3- Çeviri kitap bölümü yazarlığı...........................................................20 puan/kitap
NOT: Bir kitapta birden fazla bölüm yazarlığı bulunması durumunda 2. ve daha fazla bölüm için
puan, bölüm başına puanın %80’idir.
4- Editörlük**
a- Yabanci dilde yazılmış kitaplarda............................................20 puan/kitap
b- Türkçe yazılmış kitaplarda.......................................................10 puan/kitap
c- Çeviri kitaplarda.......................................................................15 puan/kitap

**Adayın editörlük yaptığı kitapta birden fazla bölüm yazarlığı olması durumunda sadece
editörlük ve bir bölüm yazarlığı puanı dikkate alınır.

F. HAKEMLİK
1- SCİ-expanded kapsamındaki dergilerde adayın yayın
Kurulu üyeliği veya editörler listesinde yer alması...........................50 puan/dergi
2- SCİ-expanded kapsamındaki dergilerde hakemlik yapmak...........10 puan/makale
(Tek seferlik makale hakemliği de bu kapsama girer)
3-Ulusal hakemli dergilerde editörlük, yayın kurulu
ve/veya danışma kurulu üyeliğinde bulunmak................................. 10 puan/dergi

G. PROJELER
1- Uluslar arası bilimsel kuruluşlarca desteklenmiş
Projeler*.................................................................................. 80 puan/proje
*SCİ-expaned kapsamında bir dergide yayınlanmış ise 1.isim için +10, 2. isim için +8, ≥3. isim
için +5 puan eklenir.
1a. İlgili bilim alanı ile ilişkili Türk Patent Enstitüsüne yaptığı ve kabul edilen her bir başvuru
için 40 puan, patent aldığı buluş, alet ve yöntemler için 80 puan verilir.
2- Ulusal bilimsel kuruluşlarca (Kocaeli Üniversitesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi dışında)
desteklenmiş projeler**..................................40 puan/proje
2a. İlgili bilim alanı ile ilişkili Türk Patent Enstitüsünden alınmış yararlı model için 50 puan
verilir.
**SCİ-expanded kapsamında bir dergide yayınlanmış ise 1.isim için +10, 2. isim için +8, ≥3.
isim için +5 puan eklenir

H. ÖDÜLLER*
1- Uluslar arası ödüller...........................................................................30 puan/ödül
2- Ulusal ödüller
a. TÜBA, TÜBİTAK gibi ulusal olmakla birlikte uluslar arası etkinlik gösteren bilimsel
kuruluşların verdiği ödüller.........................20 puan/ödül
b. Kongre ödülleri………………………………………………10 puan/ödül
3- Fakülte kurulunun uygun bulduğu ödüller.........................................5 puan/ödül
*Alanının ilgili olduğu bilimsel proje/çalışmasına yönelik bilimsel kuruluş veya kongre ödülleri

İ. BURSLAR
1- 3 (üç) aydan uzun süreli bilimsel araştırma
için alınan uluslar arası burslar*..............................................10 puan/burs

*Sonuçlanan araştırma için +5 puan eklenir.

J. DERS VERME
1. Son 5 (beş) yılda, yarıyılda 4 saatten az olmamak koşuluyla lisans, lisansüstü düzeyde ders
verme................ 3 puan/yarıyıl

K. TEZ YÖNETİMİ
1. Yüksek Lisans (sonuçlandırılmış olması).......................................... 8 puan/tez
2. Doktora (sonuçlandırılmış olması)..................................................... 10 puan/tez
3. Tıpta Uzmanlık (sonuçlandırılmış olması).......................................... 10 puan/tez

L. KONGRE VE KURS DÜZENLEMESİ*
1. Uluslar arası kongre düzenlemek.................................................. 50 puan/etkinlik
2. Ulusal kongre düzenlemek.............................................................30 puan/etkinlik
3. Uluslar arası kurs, sempozyum, v.b. düzenlemek....................... 30 puan/etkinlik
4. Ulusal kurs, sempozyum, v.b. düzenlemek....................................20 puan/etkinlik
*Tüm aktivitelerde kendi bilim alanı ile ilgili olma ve düzenleme kurulunda yer almak koşulu aranır.
Kocaeli il sınırları içinde yapılacak bütün etkinlikler için etkinliğe karşılık gelen puanın %50’si eklenir.
M. UZMANLIĞIN YURT DIŞINDAN TESCİLİ*
1. Uzmanlık alanında veya alanıyla ilişkili olan dallarda yurt dışında eşdeğerlik sınavını geçerek
uzmanlığını tescil ettirmek (Board belgesi almak)... 25 puan/akademik görev

Not:
1- Her bir makale, kongre bildirisi, vaka takdimi, proje, kongre düzenlemek ve benzeri aktivitelerde
puanlar “ortak çalışmalarda puan dağılımı” cetveline göre hesaplanır. Özel durumlar ve koşulları
kriterler içinde tanımlanmıştır
2- Atıflarda 1., 2. ve 3. sıradaki yazarlar için 1 puan diğer yazarlar için 0.5 puan ile çarpılır
3- Adayın çalışmalarını değerlendiren jüri üyesinin çalışmalardan herhangi birini içerik veya kapsam
olarak yukarıdaki tanımlamalara uygun bulmaması ve Fakülte Kurulu’na başvurması durumunda o
çalışmanın tanıma uygunluğu konusunda Dekanlık ve ilgili Bölüm Başkanlıkları karar verir.
Ortak Çalışmalarda Puan Dağılımı
Ortak Çalışmalarda ve Düzenlemelerde Puanlar Yazar Sayısına Göre Hesaplanır:
Tek kişi
1 birim
İki kişi
0.9 birim
Üç kişi
0.8 birim
Dört kişi
0.7 birim
Beş kişi –On 0.6 birim

kişi
On kişiden
fazla

0.2 birim

Doçentlik başvurusu kabul edildikten sonra adayın “GENEL AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI
DEĞERLENDİRİLİR”
Adayın Akademik Etkinlik Puanları

A. yayınlar
B. vaka takdimi
C. atıflar
D. kongreler
E. kitaplar
F. hakemlik
G. projeler
H. ödüller
İ. Burslar
J. ders verme
K. tez yönetimi
L.kongre ve kurs düzenleyici
M. Uzmanlığın yurtdışında tescili
Toplam Puan

