
Akademik Etkinlik Puanları* 

 

1. Dergi Makaleleri** 

SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan hakemli dergiler  

1.a Tam makale 25 

1.b Kısa makale, teknik not, vaka takdimi, veya kitap kritiği 5 

SCOPUS  tarafından taranan hakemli dergiler 

1.c Tam makale 15 

1.d Kısa makale, teknik not, vaka takdimi, veya kitap kritiği 3 

1.e ULAKBİM veri tabanında taranan ulusal dergilerde hakemli tam makale 12 

1.f Diğer bilimsel dergilerde hakemli tam makale*** 8 

1.g Diğer bilimsel dergilerde tam makale*** 4 

2. Kitaplar** 

Bilimsel/mesleki kitaplar ve ders kitapları   

2.a SCOPUS tarafından taranan kitaplar 50 

2.b Senatonun yetkilendireceği yayın komisyonu tarafından üç adet hakemin görüşüne dayanarak kabul edilen diğer kitaplar 40 

Bilimsel/mesleki kitaplarda ve ders kitaplarında bölümler**** 

2.c SCOPUS tarafından taranan kitaplarda 10 

2.d Senatonun yetkilendireceği yayın komisyonu tarafından üç adet hakemin görüşüne dayanarak kabul edilen diğer kitaplarda 5 

3. Konferans Bildirileri** 

3.a Uluslararası hakemli konferansta yayınlanan tam makale 8 

3.b Uluslararası konferansta yayınlanan özet 4 

3.c Uluslararası konferansta poster veya sözlü sunum 3 

3.d Ulusal hakemli konferansta yayınlanan tam makale 5 

3.e Ulusal hakemli konferansta yayınlanan özet 3 

3.f Ulusal konferansta poster veya sözlü sunum 2 

3.g Diğer konferanslarda yayınlanan tam makale 3 

4. Çeviriler (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü için bu puanların iki katı uygulanır) 

4.a Yayınlanmış bilimsel kitap (en az 50 sayfa) 8 

4.b Yayınlanmış bilimsel kitapta bölüm**** 3 

4.c Yayınlanmış bilimsel makale 3 

5. Atıflar 

5.a Web of Science tarafından taranan veritabanlarındaki yayınlarda başka yazarlar tarafından yapılan her bir atıf 0.5 

5.b  Ulusal hakemli dergilerde ve tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda başka yazarlar tarafından yapılan her bir atıf 0.25 

 
  



 

6. Ödüller 

Mesleki yarışmalarda alınan ödüller   

6.a Uluslararası mesleki organizasyonda derece  25 

6.b Ulusal mesleki organizasyonda derece 15 

Tamamlanmış çalışmanın aldığı diğer ödüller 

6.e Uluslararası mesleki organizasyonlar tarafından verilen ödül 25 

6.f Ulusal mesleki organizasyonlar tarafından verilen ödül 15 

Kişiye verilen ödüller 

6.g Çalışma alanında, düzenli verilen uluslararası ödül 30 

6.h Çalışma alanında, düzenli verilen ulusal ödül 20 

7. Mesleki Etkinlikler 

Patentler  

7.a Uluslararası 25 

7.b Ulusal 15 

Üniversite dışından finanse edilen projeler  

7.c Uluslararası projede yürütücülük 25 

7.d Uluslararası projede araştırmacılık 10 

7.e Ulusal projede yürütücülük 15 

7.f Ulusal projede araştırmacılık 5 

Mesleki uygulamalar  

7.g Bireysel özgün tasarım ya da uygulama çalışması  20 

7.h Karma özgün tasarım ya da uygulama çalışması 10 

Editörlük  

7.k SCOPUS tarafından taranan kitapta editörlük 15 

7.l Alanlarında saygın yayınevlerince basılan diğer kitaplarda editörlük 10 

7.m SCI-E, SSCI, AHCI ya da alan endekslerince taranan dergilerde baş editörlük (her dergi için) 25 

7.n SCI-E, SSCI, AHCI ya da alan endekslerince taranan dergilerde alan ya da özel sayı editörlüğü 20 

7.o Diğer dergilerde baş editörlük 20 

7.p Diğer dergilerde alan ya da özel sayı editörlüğü 5 

Bilimsel etkinlik organizasyonu  

7.q Uluslararası etkinlik düzenleme komitesi başkanlığı 25 

7.r Ulusal etkinlik düzenleme komitesi başkanlığı 10 

Komisyon/Jüri üyelikleri/Medya faaliyetleri ***** 

7.s Çalışma alanında mesleki ve/veya resmi organizasyonlarda komisyon üyelikleri 5 

7.t Çalışma alanında radyo/televizyon programlarına katılım veya güncel basılı medya makalesi 5 

7.u Çalışma alanında düzenli verilen uluslararası ödül için jüri üyeliği 5 

7.v Çalışma alanında düzenli verilen ulusal ödül için jüri üyeliği 2 

  



8. Tamamlanmış tez danışmanlıkları 

8.a Doktora/tıpta uzmanlık tezi tek ya da birinci danışman 4 

8.c Doktora/tıpta uzmanlık tezi ikinci danışman 2 

8.d Yüksek lisans tezi tek ya da birinci danışman 2 

8.f Yüksek lisans tezi ikinci danışman 1 

 
* Yazar sayısına (n) göre puan katsayıları (Madde 1-4 için) : 

Başlıca yazarı bulunan yayınlar Başlıca yazarı bulunmayan yayınlar 

Başlıca yazar  0.8  (n=2) 0.5  (n>2) 
Her yazar/katılımcı için 1/n 

Diğer yazar 0.5  (n=2) 0.5/(n-1)  (n>2) 

Başlıca yazar: Tek yazar ya da yayını yalnızca kendi lisans/lisansüstü öğrencileri ile birlikte yapmış olan yazar.  

 
** Yayınlanmış ya da koşulsuz kabul edilmiş (doi ile tanımlı) dergi makaleleri, ve basılmış ya da basım aşamasındaki (ISBN ile tanımlı) kitap/kitap bölümleri dikkate alınır. 

***  Akademik misyonu tartışmaya açık dergilerde yapılan yayınlar değerlendirme dışıdır.  Dergi seçiminde en yüksek akademik standartları hedeflemek öğretim üyesinin 

sorumluluğundadır. 

**** Aynı kitaptaki bölümler için alınan toplam puan tam kitap için öngörülen puanı aşamaz.  

***** 25 puana kadar olan kısmı dikkate alınır. 

  

 

 


