
Ek 1. Nitelikli Yayın Puanları* 
 

 TIP MÜH, MAT İİB, PSİ HUK FEF MTF 

1. Dergi Makaleleri** 
SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan Kategori-I*** hakemli dergiler 
1.a Tam makale 50 50 67 67 67 67 
1.b Kısa makale, teknik not, kitap kritiği, veya vaka takdimi 15(i) 27 33 33 33 33 
SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan Kategori-II*** hakemli dergiler  
1.c Tam makale 30 -- 50 50 50 50 
1.d Kısa makale, teknik not, kitap kritiği, veya vaka takdimi 10(i) -- 20 20 20 20 
Ulakbim TR veritabanı tarafından taranan ulusal hakemli dergiler 
1.e Tam makale -- -- -- 20 20  20 

2. Kitaplar** 
 

Bilimsel/profesyonel kitaplar ve ders kitapları  
2.a SCOPUS tarafından taranan kitaplar -- -- -- 133 133 133 
2.b Senatonun yetkilendireceği yayın komisyonu tarafından üç adet 

hakemin görüşüne dayanarak kabul edilen diğer kitaplar -- -- -- 83 83  83 

Bilimsel/profesyonel kitaplarda ve ders kitaplarında bölümler**** 
2.c SCOPUS tarafından taranan kitaplarda -- -- -- 50 50 50 
2.d Senatonun yetkilendireceği yayın komisyonu tarafından üç adet 

hakemin görüşüne dayanarak kabul edilen diğer kitaplarda -- -- -- 33 33  33 

3. Ödüller 
 

Proje ve tasarım yarışmalarında ödüller 
3.a Uluslararası mesleki organizasyonda derece  -- -- -- -- -- 100 
3.b Ulusal mesleki organizasyonda derece -- -- -- -- -- 60 
Tamamlanmış çalışmanın aldığı diğer ödüller 
3.c Uluslararası mesleki organizasyonlar tarafından verilen ödül -- -- -- --  -- 100 
3.d Ulusal mesleki organizasyonlar tarafından verilen ödül -- -- -- --  -- 60 
 
* Yazar/katılımcı sayısına göre puan 
katsayıları  (her yazar/katılımcı için) 

 

** 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.  

*** Kategori I: En son yayınlanan TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı 
(UBYT) dergi listesine göre, dergi puanı ortalamanın en fazla bir standart sapma altında olan 
dergiler.  Kategori II: SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan diğer dergiler. 

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

 

(i)  İlgili Anabilim Dalında 
asistan eğitimi başlayıncaya 
kadar geçerlidir. 

 

PSİ: Psikoloji Bölümü  
MAT: Matematik Bölümü 

Tek yazar veya katılımcı 1 
İki yazar veya katılımcı 0.8 
Üç ve daha fazla (n) yazar veya 
katılımcı 

1.8/n 
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