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YAYINLAR ve ATIFLAR
Araştırma Makaleleri ve Derlemeler
SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve A&HCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan ve “Web of Science” veritabanı kategorilerinde ilk çeyrekte (Q1) yer alan makaleler
SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve A&HCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan diğer makaleler
“Web of Science” tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, A&HCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler
Diğer (“Web of Science” kapsamı dışındaki) uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler
TÜBİTAK ULAKBİM dizini (TR-dizini) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler
Diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Hakemsiz dergilerde yayınlanan makaleler
Vaka Raporu, Editöre Mektuplar, Ön bildiri, Teknik Notlar ve Benzeri Yazılar
SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve A&HCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler
“Web of Science” tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, A&HCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler
Diğer (“Web of Science” kapsamı dışındaki) uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler
TÜBİTAK ULAKBİM dizini (TR-dizini) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler
Diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Hakemsiz dergilerde yayınlanan makaleler
Kitap, Kitap Bölümü Yazarlığı ve Çevirmenliği
Uluslararası tanınmış bir yayınevince yayımlanan bilimsel, alanla ilgili, mesleki ders kitabı veya e-kitap yazarlığı
Uluslararası diğer bir yayınevince yayımlanan bilimsel, alanla ilgili, mesleki ders kitabı veya e-kitap yazarlığı
Ulusal tanınmış bir yayınevince yayımlanan bilimsel, alanla ilgili, mesleki ders kitabı veya e-kitap yazarlığı
Ulusal diğer bir yayınevince yayımlanan bilimsel, alanla ilgili, mesleki ders kitabı veya e-kitap yazarlığı
Kongrelerde Sunulan Tam Metni veya Özeti Yayınlanmış Bildiriler
Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve A&HCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında tam metni veya özeti yayınlanmış bildiriler
Uluslararası kongrelerde sunulan ve kongre kitabında tam metni veya özeti yayınlanmış diğer bildiriler
Ulusal kongrelerde sunulan ve kongre kitabında tam metni veya özeti yayınlanmış bildiriler
Atıflar
SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve A&HCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
“Web of Science” tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, A&HCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer (“Web of Science” kapsamı dışındaki) uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
TÜBİTAK ULAKBİM dizini (TR-dizini) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Diğer hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde ve özgün bilimsel kitapta atıf

Kriter
120 puan/makale
100 puan/makale
60 puan/makale
50 puan/makale
40 puan/makale
20 puan/makale
10 puan/makale
20 puan/makale
12 puan/makale
10 puan/makale
8 puan/makale
4 puan/makale
2 puan/makale
250 puan/kitap; 50 puan/bölüm yazarlığı; 100 puan/kitap çevirisi; 20 puan/bölüm çevirisi
150 puan/kitap; 30 puan/bölüm yazarlığı; 60 puan/çevirmenlik; 12 puan/bölüm çevirisi
100 puan/kitap; 20 puan/bölüm yazarlığı; 40 puan/çevirmenlik; 8 puan/bölüm çevirisi
50 puan/kitap; 10 puan/bölüm yazarlığı; 20 puan/çevirmenlik; 4 puan/bölüm çevirisi
20 puan/tam metin; 10 puan/özet
10 puan/tam metin; 5 puan/özet
6 puan/tam metin; 3 puan/özet
16 puan/atıf
10 puan/atıf
8 puan/atıf
6 puan/atıf
8 puan/atıf
6 puan/atıf
4 puan/atıf

AÇIKLAMALAR
(1) A1, A2 ve A3 kapsamındaki bilimsel eserlerin puanlamaya alınabilmesi için çalışmaların yayımlanmış veya yayımlanmak üzere DOI almış olması gerekmektedir.
(2) A3 kapsamındaki bilimsel eserlerin puanlanmasında lisans üstü tezler puanlama dışıdır.
(3) A4 kapsamındaki bildirilerin puanlamaya alınabilmesi için kongre kitapçığının basılmış ya da internet ortamında yayınlanmış olması gerekmektedir.
(4) A5 kapsamındaki atıfların puanlanmasında, araştırmacıların kendi eserlerine yaptıkları atıflar puanlama dışıdır.
(5) A5 kapsamındaki atıfların puanlanmasında, yıl içerisinde aynı bilimsel eser için en fazla 20 atıf sınırı olacak şekilde puanlama yapılmalıdır.
(6) Bilimsel bir eserin günümüz itibariyle SCI, SCI Expanded, SSCI veya A&HCI kapsamındaki bir dergide yer alıp almadığına http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ bağlantılı adresten yapılacak taramalar ile karar verilmelidir.
(7) Bilimsel bir eserin geçmiş itibariyle SCI, SCI Expanded, SSCI veya A&HCI kapsamındaki bir dergide yer alıp almadığına ve “Web of Science” veritabanı kategorilerinde hangi çeyrekte yer aldığına http://apps.webofknowledge.com/ bağlantılı adresten yapılacak taramalar ile karar verilmelidir.
(8) SCI, SCI Expanded, SSCI veya A&HCI kapsamındaki bir dergi “Web of Science” veritabanının farklı kategorilerinde puanlanıyorsa, araştırmacı kendi bilim alanı ile ilgili kategoriyi kullanmalı ve derginin hangi çeyrekte yer aldığını belirlemelidir.
(9) “Web of Science” kapsamı dışında kabul edilmiş uluslararası alan indeksleri Scopus, Engineering, Computing and Technology; Engineered Materials Abstracts; Engineering Index/COMPENDEX PLUS; Fluid Abstracts/FLUIDEX; INIST-Pascal/CNRS; INSPEC; Materials Information; Materials Science Citation Index; Reaction Citation Index olarak belirlenmiştir.
(10) Bilimsel bir eserin TÜBİTAK ULAKBİM dizini (TR-dizini) kapsamındaki dergide yer alıp almadığına https://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/ bağlantılı adresten yapılacak taramalar ile karar verilmelidir.
(11) Diğer hakemli dergiler herhangi bir uluslararası indeksin ve TÜBİTAK ULAKBİM dizini (TR-dizini) kapsamı dışında olan uluslararası ya da ulusal bilimsel eserlerin yayınlandığı dergilerdir.
(12) Bir bilimsel çalışma birden fazla aynı isim ve içerikle makale, kitap, bildiri vb. olarak sunulması durumunda, yalnızca en yüksek puanlı eser dikkate alınır.
(13) A1, A2, A3 ve A4 kapsamındaki bilimsel eserler puanlanırken, yayınlarda kullanılacak katkı oranları aşağıdaki şekilde verilmiştir. Puanlamalar bu katkı oranları dikkate alınarak yapılmalıdır.
-Tek yazarlı çalışmalarda, yazar tam puanın %100'ünü alır.
-İki yazarlı çalışmalarda, başlıca yazar tam puanın %85'ini, ikinci yazar ise %70'ini alır.
-Üç yazarlı çalışmalarda, başlıca yazar tam puanın %75'ini, ikinci yazar %60'ını, üçüncü yazar ise %50'sini alır.
-Dört yazarlı çalışmalarda, başlıca yazar tam puanın %70'ini, ikinci yazar %60'ını, üçüncü yazar %50'sini, dördüncü yazar ise %40'ını alır.
-Beş ve üstü yazarlı çalışmalarda, başlıca yazar tam puanın %60'ını, ikinci yazar %50'sini, üçüncü yazar %40'ını, dördüncü yazar %30'unu, diğer yazar(lar) ise %20'sini alır.
TANIMLAR
Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.
Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.
Uluslararası Bilimsel Toplantı: Konuşmacılarının en az %40'ının toplantının düzenlendiği ülke dışındaki bilim insanlarından oluştuğu bilimsel toplantı.
Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal düzeyde farklı kurumlarda çalışan araştırmacı veya bilim insanlarının özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özetlerinin bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
Diğer Hakemli Dergiler: Herhangi bir uluslararası indeksin ve TÜBİTAK ULAKBİM dizini (TR-dizini) kapsamı dışında olan uluslararası ya da ulusal bilimsel eserlerin yayınlandığı dergilerdir.
Başlıca Yazar: Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan ya da makaleden sorumlu yazar.
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