EGE ÜNivERSITESI iKTISADi VE iDARI BiLiMLER FAKÜLTESi
GENÇ AKADEMiSYENLERi TEşviK (GAT) ÖDÜl PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

ı.

GAT ödülü, her bölümden aşağıdaki koşulları taşıyan en az 1 öğretim elemanına verilir.

2.

GAT ödül programından

faydalanacak kişi sayısı, ödül miktarı ve ödülden yararlanma

koşulları

IIBF Dekanlığı tarafından her yıl 31 Aralık tarihine kadar ilan edilir.
3.

Bölüm

Başkanlıkları

GAT ödül

programı

başvurularını

değerlendirmek

üzere

Doçent

ve

Profesörler arasından 3 kişilik bir değerlendirme komisyonu oluşturur.
4.

GAT programına başvurabilmek için koşullar şöyledir;
(a) Halen LLB.F. kadrosunda çalışıyor olmak,
(b) Doktorasını bitirmiş olmak ve
(c) Üniversitelerarası

5.

Kurulun doçentlik ünvanını almamış olmak.

Başvurular 01 Ocak ile 31 Aralık tarihleri

arasında yapılan akademik yayınlar temel alınarak

izleyen yılın 1 - 15 Ocak tarihleri arasında yapılır.
6.

Başvuruda bulunan aday başvuru dosyasını aşağıdaki dokümanları içerecek şekilde hazırlar;
(a) Başvuruda bulunduğu eserleri gösteren liste
(b) Ek1.de bulunan beyanname
(c) Başvuruda bulunduğu eserlerin

birer

nüshası. Yurtiçi

ve yurtdışı

hakemli

dergilerde

yayınlanmış makalenin yayınlandığı derginin yayın kurulunun ve hangi indekslerce tarandığını
gösteren sayfalarının birer fotokopisi de eklenir.
7.

Lisansüstü tezlerden yapılan yayınlar da değerlendirilmeye

8.

Değerlendirme komisyonu eserlerin akademik niteliğini, eserin kaç yazarlı olduğu, adayın kaçıncı

alınır.

yazar olduğu ile yıl içinde yapmış olduğu akademik çalışmaların sayısı kriterlerini
9.

Değerlendirme

komisyonu,

yapılan başvuruları

16 - 31 Ocak tarihleri

dikkate alır.

arasında inceleyerek

akademik başarısı yüksek olandan başlayarak sıralama yapar. Daha sonra bu sıralamayı ilgili
bölüm

başkanlığına

sonuçlarını

Fakülte

bildirir.

Ilgili bölüm

Yönetim

Kurulunda

başkanlığı değerlendirme
değerlendirilip

karara

komisyonunun
bağlanmak

Dekanlığına yazılı olarak bildirir.
10. Ödüle uygun görülen kişilere ödülü kazandıklarına dair bir belge verilir.

inceleme

üzere

Ödüllerin

LLB.F.

kullanımı

kararın verildiği ilgili yıl içinde gerçekleşir.
11. Ödüllerin kullanımı, yürürlükteki

mevzuatlar çerçevesinde, LLB.F. Döner Sermayesi üzerinden

bütçe kalemlerindeki imkanlar dahilinde gerçekleştirilebilir.

"

12.

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARi BİLİMLER TEMEL ALANI
ASGARi KOŞULLARıN SAGLANDIGINA İLİşKİN BİLDİRİM FORMU (BEYANNAME)
AdI50yadl:

EÜ

ttsr

_

Bölüm:

ASGARİ KOŞULLARA UYGUNLUK
ULUSLARARASI YAyıN

VE ATıFLAR

Birim

Koşul
SSCI,

SCI-Expanded

ve

AHCI

Puan
kapsamındaki

dergilerde

vavımtanmıs tam makale (Endeksi belirtiniz)
Alan endeksieri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale
(Endeksi belirtiniz)
İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki
derallerinde vavırnlanmıs tam makale
İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından
yayımlanan kltao
İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından
yayımlanan kitapta bölüm (anslklopedl maddesi dahil)
İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından
yayımlanan kitap aditörlüöü
kuruluşlar
tarafından
Uluslararası
nitelikli
bılımsel/mesleki
periyodik olarak düzenlenen ve bildiri önerilerinin uluslararası
seçildiği bilimsel
kurul tarafından
nitelikte
hakemler/seçtcl
toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
Yukarıda tanımlanan yayınlara,
bır atıf

dığer yazarlar tarafından yapılan

Eser Nol

nı

Puan

4
3
2
5
3

4

1

0,5

ULUSAL YAYıNLAR
1

Ulusal hakemll dergilerde yayımlanmış tam makale
Tanınmış ulusal yayınevleri
kttabı hariç)
Tanınmış ulusal yayınevleri
kitabı hariç) bölüm
Tanınmış ulusal yayınevleri
kitabı hariç) editörlüğü

tarafından

tarafından

tarafından

yayımlanan

yayımlanan

yayımlanan

kitap (ders

kitapta (ders

kitap

(ders

Ulusal tebliğler (Toplamı 1 puanı geçemez.)

i
2

Eserler Listesındeki
numaralar
yazılacaktır.
Yazar sayısı. İki yazarlı çalışmalar ıçın puanın 0,8'1; Oç yazarlı
yazarlı çalışmalar için Ise 0,5'1 karşılığı puan verllecektlr,

3

1
1

0,25

çalışmalar

Için 0,6'51; dört ve daha fazla

...•.
••

TOPLAM PUAN

İmza:

_

Eklenecek Belgeler:

A. Yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış makalenin, yayınlandığı derginin
yayın kurulunun ve hangi indekslerce tarandığını gösteren sayfalarının birer
fotokopisi,
B. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın
fotokopisi.

