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BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAYIN PUAN TABLOSU 

Kriter 

Kodu 
Değerlendirme Alanı 

Değerlendirme 

Puanı 

A- Araştırma Makaleleri 

A-1:  Scopus veri tabanında   

A-1.1: Q1 olarak taranan dergide yayımlanan tam metin makale  

A-1.2: Q2 olarak taranan dergide yayımlanan tam metin makale  

A-1.3: Q3 olarak taranan dergide yayımlanan tam metin makale  

A-1.4: Q4 olarak taranan dergide yayımlanan tam metin makale  

A-1.5: Yayımlanmış editöre mektup, teknik not, vaka analizi, tartışma  

A-2: 

Scopus veri tabanında yer almayan ancak SCI, SCI Expanded, 

SSCI, AHCI veri tabanında:   

A-2.1: Taranan dergide yayımlanan tam metin makale  

A-2.2: Yayımlanmış editöre mektup, teknik not, vaka analizi, tartışma  

A-3: Diğer veri tabanlarında yer alan araştırma makaleleri   

A-3.1: ULAKBİM’de taranan dergide yayımlanan tam metin makale  

A-3.2: ULAKBİM’de editöre mektup, teknik not, vaka analizi, tartışma  

A-3.3: ESCI ve Dergipark’ta taranan dergide yayımlanan tam metin makale  

A-3.4: 
ESCI ve Dergipark’ta editöre mektup, teknik not, vaka analizi, tar-

tışma 
 

A-3.5: 
Diğer en az iki uluslararası/ulusal veri-tabanında taranan hakemli Der-

gilerde yayımlanan tam metin makale 
 

A-4: Atıflar ve H indeksi   

A-4.1: Scopus veri tabanında atıf raporundaki her bir atıf için  

A-4.2: Scopus veri tabanında yer alan H indeksi  

A-5: Scopus dergi editörlüğü   

A-5.1: Q1 olarak taranan dergilerde editörlük  

A-5.2: Q1 olarak taranan dergilerde editör yardımcılığı  

A-5.3: Q1 olarak taranan dergilerde editör listesinde  

A-5.4: Q2 olarak taranan dergilerde editörlük  

A-5.5: Q2 olarak taranan dergilerde editör yardımcılığı  

A-5.6: Q3 olarak taranan dergilerde editörlük  

B-Konferans bildirileri 

B-1: Scopus’da taranan, tam metinli bildiriler  

B-2: Scopus’da taranan, özeti basılmış bildiriler  

B-3: Uluslararası konferans da tam metin bildiriler  

B-4: Uluslararası konferans da özeti basılmış bildiriler  

B-5: Ulusal konferans da tam metinli bildiriler  

B-6: Ulusal konferans da özeti basılmış bildiriler  

C- Kitap 

C-1: Scopus’da taranan kitap yazarlığı  

C-2: Scopus’da taranan kitap editörlüğü  

C-3: Scopus’da taranan kitap içinde bölüm yazarlığı  

C-4: Yabancı dilde kitap yazarlığı  
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C-5: Yabancı dilde kitap editörlüğü  

C-6: Yabancı dilde kitap içinde bölüm yazarlığı   

C-7: Türkçe kitap yazarlığı  

C-8: Türkçe kitap editörlüğü  

C-9: Türkçe kitap içinde bölüm yazarlığı  

C-10: Kitap çevirisi  

C-11: Kitap içinde bölüm çevirisi  

D- Araştırma Projeleri 

D-1: A türü araştırma projelerinde yürütücü olmak  

D-2: A türü projelerde araştırmacı olmak  

D-3: A türü projelerde danışman olmak  

D-4: B türü araştırma projelerinde yürütücü olmak  

D-5: B türü projelerde araştırmacı olmak  

D-6: B türü projelerde danışman olmak  

E- Patentler ve faydalı modeller 

E-1: A tipi ülkelerde tescil edilmiş patentler  

E-2: A tipi ülkelerde tescil edilmek üzere başvurulmuş patentler  

E-3: B tipi ülkelerde tescil edilmiş patentler  

E-4: Yurt içinde tescil edilmiş patentler  

E-5: Faydalı Model tescili  

E-6: Tasarım tescili  

F- Yarışmalar 

F-1: Jürili uluslararası bilim ve sanat ödülleri  

F-2: Jürili ulusal bilim ve sanat ödülleri   

F-2.1: TÜBİTAK/TÜBA Bilim Ödülleri  

F-2.2: TÜBİTAK/TÜBA Teşvik Ödülleri  

F-2.3: TÜBA Telif ve Çeviri Kitap Ödülü  

F-2.4: Sanatta ve bilimde verilen diğer ödüller  

F-3: Yarışmalar   

F-3.1: Uluslararası derece (İlk üç derece)  

F-3.2: Uluslararası mansiyon  

F-3.3: Ulusal derece (İlk üç derece)  

F-3.4: Ulusal mansiyon  

G- Sanatsal etkinlikler 

G-1:  Uluslararası sanatsal etkinlikler   

G-1.1: Uluslararası A tipi etkinlikler  

G-1.2: Uluslararası B tipi etkinlikler  

G-1.3: Uluslararası C tipi etkinlikler  

G-1.4: Uluslararası D tipi etkinlikler  

G-1.5: Uluslararası E tipi etkinlikler  

G-2: Ulusal sanatsal etkinlikler   

G-2.1: Ulusal A tipi etkinlikler  

G-2.2: Ulusal B tipi etkinlikler  
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G-2.3: Ulusal C tipi etkinlikler  

G-2.4: Ulusal D tipi etkinlikler  

H - Diğer akademik faaliyetler 

H-1: Lisansüstü tez danışmanlığı (Tamamlanmış olması gereklidir)   

H-1.1: Doktora tez danışmanlığı  

H-1.2: Yüksek lisans tez danışmanlığı  

H-2:  Danışmanlık (BAU-TTO sözleşmeli)       

H-2.1: Yurt dışında yerleşik kurumlar için yapılan danışmanlık  

H-2.2: Yurt içinde yerleşik kurumlar için yapılan danışmanlık  

H-3: İdari görevler (BAU)     

H-3.1: İdari görevler / yıl  

H-3.2: Komisyon çalışmaları / yıl  

H-4:     Bilimsel veya Sanatsal Toplantı Organizasyonu     

H-4.1: Uluslararası bilimsel veya sanatsal toplantı düzenleme  

H-4.2: Ulusal bilimsel veya sanatsal toplantı düzenleme  

  

 a) Ortak çalışmalardaki puan dağılımı aşağıdaki tablo kapsamında hesaplanır. 

 ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI 

Tek kişi: Yukarıdaki tabloda gösterilen puan (p) 

İki kişi: 0.8p 

İkiden fazla kişi: 1.8p/n 

Bir kitapta birden fazla bölüm: (1+k/c)p 

n = kişi sayısı 

c = kitaptaki toplam bölüm sayısı 

k = kişinin yazdığı bölüm sayısı 
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