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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE BAŞVURACAK ADAYLARIN  

YAYIN VE FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU 

 

 
Müracaat Eden Adayın; 

    Adı Soyadı         : 

   Müracaat Ettiği Unvan: 

                                                       Profesör                           Doktor Öğretim Üyesi (Yeniden Atama) 

     

Müracaat Ettiği ,     

Fakülte :   

Bölüm  :    

Anabilim/Anasanat 

Dalı 

:   

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTİLME ve ATANMALARDA 

DEĞERLENDİRMEYE TABİ YAYIN, FAALİYETLER VE PUANLAMA 

TABLOSU 

YAYINLAR 

 

1- MAKALELER ALDIĞI 

PUAN    Uluslararası 

a) SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded), 

SSCI (Social Sciences Citation Index) AHCI (Art and Humanities Index) tarafından 

taranan dergilerde yayımlanmış (veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış) 

teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki 

tam makale                                                                  (120 Puan) 

 

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

b) SCI, SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından 

taranan dergilerde yayımlanmış (veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış) 

teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki 

tam makale                                                                                 (80 puan) 

 

(Sırayla yayın adları yazılacak)  
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c) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (Yayınlanmak üzere DOI 

numarası almış makale)  teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet 

türünde yayınlar dışındaki tam makale                                                     (60 puan) 

 

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

d) 

a maddesinde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, 

tartışma, vaka takdimi, özet türünde yayınlar ve kitap kritiği           (30 puan) 
 

b maddesinde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, 

tartışma, vaka takdimi, özet türünde yayınlar ve kitap kritiği           (20 puan) 
 

c maddesinde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, 

tartışma, vaka takdimi, özet türünde yayınlar ve kitap kritiği           (10 puan) 
 

(Sırayla yayın adları yazılacak)   

Ulusal   

e) ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 

tam makale                                                                                                 (50 puan)  

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

f) Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale                               (30 puan)  

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

2- KİTAPLAR  

Uluslararası (Ders notu hariç uluslararası tanınmış yayınevlerince Yabancı dilde 

basılması ve ISBN'li olması zorunludur).  

 a) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap                                               (150 puan) 

 b) Alanında yurtdışında yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı( her bölüm için)  

                                                                                                                    (75 puan) 

c)Alanında yurtdışında yayımlanan kitaplarda editörlük                         (100 puan) 

 

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

Ulusal ( Ders notu hariç, ISBN numarası almış olması koşulu ile)  

d) Alanında yayımlanan bilimsel kitap yazarlığı                                     (100 puan) 

e) Alanında yayımlanan bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı( her bölüm için) 

                                                                                                                   (40 puan)                            
f) Alanında yayımlanan bilimsel kitaplarda editörlük                               (60 puan) 

 

(Sırayla yayın adları yazılacak)   

3- BİLDİRİ VE KONGRE ÇALIŞMALARI  

Uluslararası   

a) Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda 

sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri             (40 puan)  

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

b) Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda 

sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri  

                                                                                                           (20 puan)                 
 

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

c) Uluslararası kongre, sempozyum ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve 

etkinliklerde düzenleme kurulu başkanı ve panelde ise oturum başkanı olmak    

                                                                                                                  (80 puan) 
 

(Sırayla etkinliğin adları yazılacak)  

d) Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve 

etkinliklerde davetli konuşmacı olmak                                                   (40 puan)  

(Sırayla etkinliğin adları yazılacak)  
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e) Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve 

etkinliklerde görev almak                                                                       (40 puan)  

(Sırayla etkinliğin adları yazılacak)  

Ulusal   

f) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve 

etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri (10 

puan) 

 

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

g) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve 

etkinliklerde sözlü sunum,  özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak 

sergilenen bildiri                                                                                       (8 puan)                    

 

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

h) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve 

etkinliklerde düzenleme kurulu başkanı olmak                                       (30 puan) 
 

(Sırayla etkinliğin adları yazılacak)  

i) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve 

etkinliklerde davetli konuşmacı olmak                                                    (20 puan) 
 

(Sırayla etkinliğin adları yazılacak)  

j) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve 

etkinliklerde görev almak                                                                          (5 puan) 
 

(Sırayla etkinliğin ayın adları yazılacak)  

k) Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve 

etkinliklerde oturum başkanlığı yapmak                                                  (10 puan) 
 

(Sırayla etkinliğin adları yazılacak)  

4- ARAŞTIRMA PROJELERİ  

Uluslararası  

a) NATO-SFS,  AB  (COST,  AVICENNE,  EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN,NSF,   

UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve 

kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği                          (100 puan) 
 

(Sırayla projenin adları yazılacak)  

b) NATO-SFS,  AB  (COST,  AVICENNE,  EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF,                          

UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve 

kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak                                   (50 puan) 
 

(Sırayla projenin adları yazılacak)  

c) Socrates, Erasmus veya Leonardo Kapsamında A tipi projeleri yürütmek veya 

görev almak                                                                                             (20 puan)  

(Sırayla projenin adları yazılacak)  

Ulusal  

d) TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen 

projelerde proje yöneticiliği                                                                     (80 puan)  

(Sırayla projenin adları yazılacak)  

e) TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen 

projelerde görev almak                                                                             (40 puan)  

(Sırayla projenin adları yazılacak)  

f) Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği   (50puan)  

(Sırayla projenin adları yazılacak)  

g) Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak          (25 puan)  

(Sırayla projenin adları yazılacak)  
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h) Bakanlık ve resmi kurumların projelerinde görev almak                    (25 puan)  

(Sırayla projenin adları yazılacak)  

  

5- PATENTLER  

a) Yurtdışı patenti almak (her patent için; tamamlanmamış süreçler ilgili 

komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir).                         (200 puan)  

(Sırayla patentin adları yazılacak)  

b) Yurtiçi patenti almak (her patent için; tamamlanmamış süreçler ilgili komisyon 

tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir).                                          (100 puan)  

(Sırayla patentin adları yazılacak)  

6- ATIFLAR (atıf başına puan)                                                 

a) SSCI, SCI-Expanded ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki yayınlarda  

                                                                                                           (10 puan)    

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

b) SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamı dışındaki yurtdışı dergilerdeki 

yayınlarda                                                                                                  (6 puan)  

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

c) ULAKBİM veritabanları kapsamındaki ulusal hakemli dergilerdeki yayınlarda 

                                                                                                              (4 puan)                                   

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

d) ULAKBİM veritabanları kapsamı dışındaki ulusal hakemli dergilerdeki 

yayınlarda                                                                                                 (2 puan)  

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

e) Uluslararası yayımlanan kitaplarda                                                     (8 puan)  

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

f) Ulusal yayımlanan kitaplarda                                                              (4 puan)  

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

7- LİSANSÜSTÜ EĞİTİM FAALİYETLER  

Tamamlanmış Doktora Tez Yönetimi   

a) Asıl danışman (her tez için)                                                              (50 puan)  

(Sırayla tezlerin adları yazılacak)  

b) Eş danışman (her tez için)                                                                 (20 puan)  

(Sırayla tezlerin adları yazılacak)  

Tamamlanmış Yüksek Lisans Tez Yönetimi   

c) Asıl danışman (her tez için)                                                               (25 puan)  

(Sırayla tezlerin adları yazılacak)  

d) Eş danışman (her tez için)                                                                 (10 puan)  

(Sırayla tezlerin adları yazılacak)  

8- ÇEVİRİLER  

a) Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap çevirisi                (50 puan)  

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

b) Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap bölümü çevirisi   (20 puan)  

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

9- DERS KİTABI   

a) Ders kitabı                                                                                        (50 puan)  
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(Sırayla yayın adları yazılacak)  

b) Yardımcı ders kitabı                                                                         (30 puan)                                                                      

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

10- EDİTÖRLÜK, HAKEMLİK VE BİLİRKİŞİLİK FAALİYETLERİ  

Uluslararası  

a) SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük    (150 puan)  

(Sırayla dergi adları yazılacak)  

b) SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde editörlük (80puan)  

(Sırayla dergi adları yazılacak)  

c) SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik     (50 puan)  

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

d) SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde hakemlik (30puan)  

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

e) Uluslararası proje hakemliği veya bilirkişiliği                                     (30 puan)  

(Sırayla proje adları yazılacak)  

Ulusal  

f) ULAKBİM tarafından taranan ulusal dergilerde editörlük                (70 puan)  

(Sırayla dergi adları yazılacak)  

g) ULAKBİM tarafından taranan ulusal dergilerde hakemlik               (20 puan)  

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

h) Diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki dergilerde editörlük               (50 puan)  

(Sırayla dergi adları yazılacak)  

i) Diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki dergilerde hakemlik                (5 puan)  

(Sırayla yayın adları yazılacak)  

j) Ulusal proje hakemliği veya bilirkişiliği                                            (20 puan)  

(Sırayla proje adları yazılacak)  

11- ÖDÜLLER  

a) Alanında uluslararası bilimsel nitelikli yarışmalarda, ilk üç dereceye giren 

araştırma,  proje, mimari tasarım ödülleri için (her bir araştırmacıya) (40 puan) 
 

(Sırayla adları yazılacak)  

b) Alanında uluslararası bilimsel nitelikli yarışmalarda mansiyon ödülü almak  

                                                                                                                   (10 puan) 
 

(Sırayla adları yazılacak)  

c) Uluslararası kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular   (30 puan)  

(Sırayla adları yazılacak)  

d) Alanında ulusal bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren 

araştırma,  proje, mimari tasarım ödülleri için her bir araştırmacıya                          

(20 puan) 

 

(Sırayla adları yazılacak)  

e) Alanında ulusal bilimsel nitelikli yarışmalarda mansiyon ödülü almak (5 puan)  

(Sırayla adları yazılacak)  
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f)Ulusal kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular             (10 puan)  

(Sırayla adları yazılacak)  

g)TÜBİTAK bilim ödülü                                                                        (120 puan)  

(Sırayla adları yazılacak)  

12. İDARİ GÖREVLER En az 1 yıl görev yapmak kaydıyla görev başına 

(Rektör, Rektör Yrd. Dekan, Dekan Yrd. Müdür, Müdür Yrd. Bölüm Başkanı, 

Bölüm Başkan Yrd. Anabilim Dalı Bşk. BAP vb. Koordinatörlükler) (10 puan)  

 

(Sırayla görevlerin adları yazılacak)  

13.  EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKI  

a) Lisansüstü seviyesinde son 5 yılda verilen her ders için, (en fazla 15 ders için)  

                                                                                                                    (5 puan) 
 

(Ders görevlendirme belgeleri eklenecek)  

b) Lisans ve önlisans seviyesinde son 5 yılda verilen her ders için, (en fazla 15 

ders için)                                                                                                     (3 puan) 
 

(Ders görevlendirme belgeleri eklenecek)  

c) Lisans ve önlisans öğrencilerine danışmanlık yapmak (her yıl için)     (2 puan)  

(Ders görevlendirme belgeleri eklenecek)  

14.  DİĞER AKADEMİK VE BİLİMSEL FAALİYETLER  

a) Yurtdışı araştırma bursu kazanmak                                                      (20 puan)  

(Sırayla adları yazılacak)  

b) Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Ulusal ve Uluslararası 

Kuruluşlar tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj 

tasarım, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir 

yarışmada asil ya da yedek jüri üyeliği yapmış olmak, (öğrenci yarışmaları hariç)           

                                                                                                                    (5 puan) 

 

(Sırayla adları yazılacak)  

c) Bilimsel Faaliyet icra eden derneklerde görev almak                           (5 puan)  

(Sırayla adları yazılacak)  

15. UYGULAMALI FAALİYETLER (Güzel Sanatlar Temel Alanında)  

a) Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt 

dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif 

hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema, 

televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi 

veya tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması                  (120 puan) 

 

(Sırayla adları yazılacak)  

b) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile 

uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek        (60 puan) 
 

(Sırayla adları yazılacak)  

c) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile 

yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, 

gösteri, dinleti, gösterim vs.)                                                                     (40 puan) 

 

(Sırayla adları yazılacak)  

d) Özgün sanat eserleri,  besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmalarının yurtiçinde 

kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, gösteri, dinleti, 

gösterim vs.)                                                                                           (20 puan) 

 

(Sırayla adları yazılacak)  
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e) Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt 

içinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif 

hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema, televizyon, 

radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya 

tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış olması   (60 puan)                                                    

 

(Sırayla adları yazılacak)  

f) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal 

jürili yurtdışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek              (40 puan)  

(Sırayla adları yazılacak)  

g) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde 

jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek                           (20 puan)  

(Sırayla adları yazılacak)  

h) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile yurt 

dışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek      (20 puan) 
 

(Sırayla adları yazılacak)  

i) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde 

karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek                  (10 puan) 
 

(Sırayla adları yazılacak)  

j) Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop),  bienal, trienal 

gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak                              (30 puan) 
 

(Sırayla adları yazılacak)  

k) Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi 

sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak                                      (20 puan) 
 

(Sırayla adları yazılacak)  

l) Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak 

ve bu grupların gösterilerinin yurtdışında sunumunu sağlamak               (20 puan) 
 

(Sırayla adları yazılacak)  

m) Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak 

ve bu grupların gösterilerinin yurtiçinde sunumunu sağlamak                (15 puan)  
 

  (Sırayla adları yazılacak)  

 

 

Yukarıdaki bilgilerin tarafımdan doldurulduğunu ve doğruluğunu beyan ederim. 

     Adı Soyadı:………………………………. 

    İmzası       : ……………………………… 

 

          Tarih         : …………………………. 
  

 


