“İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ”
VERİLMESİNDE UYGULANACAK SENATO ESASLARI
A) Bilimsel Yayın Başarı Ödüllerinin her temel alanda (Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler
Alanlarında) sıralamaya giren ilk 3 (üç) öğretim elemanına verilecektir.
B) Ödüllendirmeye esas alınan yıl itibarı ile kadrosu İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde
bulunan yazarlar ve puanlamaya esas olan bilimsel yayında yazar adresi (affiliation) olarak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi gözükenler puanlandırmaya dahil edilecektir.
C) “Bilimsel Yayın Başarı Ödülü” değerlendirme sisteminin aşağıda belirtilen puanlandırma
esasları kullanılacaktır:
1) “Bilimsel Yayın Başarı Ödülü” değerlendirmesi için sadece SCI, SSCI ve AHCI
indekslerince taranan dergilerde yayınlanan makaleler değerlendirmeye alınacaktır,
2) Yayın sayısı esas olmakla birlikte sadece birinci yazar değil tüm yazarlar için
puanlandırma yapılacaktır,
3) Dergilerin puanları dikkate alınırken ödül verilecek yıla ilişkin TÜBİTAK dergi puanı
hesaplamalarda kullanılacaktır,
4) Makalenin hangi türden olduğu (Makale Türü) (Mt) dikkate alınarak;
(a) Orijinal makale olması durumunda katsayısı (Mt)= 1.00,
(b) Makalenin “Review (derleme)” olması durumunda katsayısı (Mt)= 0.75,
(c) Makalenin, short communication, case report, letter vs. olması durumunda
katsayısı (Mt)= 0.25 olarak hesaplamalara dahil edilecektir.,
5) Makaledeki yazar sıralamasına (Ys) göre:
1. Yazarın katsayısının (Ys) 1.20
2. Yazarın katsayısının (Ys) 1.15
3. Yazarın katsayısının (Ys) 1.10
4. Yazarın katsayısının (Ys) 1.05
5. Yazarın katsayısının (Ys) 1.00
6. Yazarın katsayısının (Ys) 1.00 olacaktır.
7. ………………………..
6) “Si”, yazarın makaledeki isim sıralamasına bağlı katsayı,
Örneğin;
1. yazar için Si = 1.0
2. yazar için Si = 0.9,
3. yazar için Si = 0.8,
…
…
…
10. yazar ve sonrakiler için Si=0.1 alınacaktır.
7) “Ni”, makalenin yayınlandığı derginin ödüllendirmeye esas alınan yıl için TÜBİTAK
dergi puanıdır ve hesaplamalarda bu haliyle kullanılacaktır.

8) Yazarın, sorumlu yazar (corresponding author) olması durumunda yayındaki isim
sırası ne olursa olsun “yazarın makaledeki isim sıralamasına bağlı katsayısının (Si)”
1.00 olarak değerlendirilecektir.
9) Bütün bu kriterler göz önünde tutularak “Bilimsel Yayın Başarı Ödülü” sıralamasında
puanlandırma aşağıdaki formüle göre yapılacaktır.
Toplam puanlama için ;
Toplam Puan=(Si) X (Ni) X (Ys) X (Mt)
D) Örnek Hesaplama: Her bir yazar için makaledeki puanlama hesabı:
Örnek Makale No. 1
Baysal A, Karadede I, Hekimoglu S, Ucar FI, Ozer T, Veli I, Uysal T. Evaluation of root
resorption following rapid maxillary expansion using cone beam computed tomography.
Angle Orthod 2012;82:488–494.
Tübitak Yayın Katsayısı= Ni=51.45
Toplam Puan=(Si) X (Ni) X (Ys) X (Mt)
YENİ HESAPLAMA
Ni=51,45
1) A.Baysal: [1.0 x 51.45 x 1.20 x 1.00] = 61.74
2) I.Karadede: [0.9 x 51.45 x 1.15 x 1.00]=53.25
3) S.Hekimoğlu [0.8 × 51.45 × 1.10 × 1.00]=45.276
4) FI. Ucar: [0.7 × 51.45 × 1.05 × 1.00] = 37.815
5) T. Ozer: [0.6 × 51.45 × 1.00 × 1.00] = 30.87
6) I. Veli: [0.5 × 51.45 × 1.00 × 1.00] = 25.725
7) T. Uysal: [1 (sorumlu yazar) × 51.45 × 1.00 × 1.00] = 51.45
Örnek Makale No. 2
Uysal T, Baysal A, Yagci A, Sigler LM, McNamara JA Jr. Ethnic differences in the soft tissue
profiles of Turkish and European-American young adults with normal occlusions and wellbalanced faces. Eur J Orthod 2012;34:296-301.
Tübitak Yayın Katsayısı= Ni=53.54
Toplam Puan=(Si) X (Ni) X (Ys) X (Mt)
1) T. Uysal: [1.0 × 53.54 × 1.20 × 1.00] = 64.248
2) A. Baysal : [0.9 × 53.54 × 1.15 × 1.00] = 55.4139
3) A. Yagci [0.8 × 53.54 × 1.10 × 1.00] = 47.1152
Örnek Makale No. 3
Baysal A, Veli I, Ucar FI, Eruz M, Ozer T, Uysal T. Changes in Mandibular Transversal Arch
Dimensions after Rapid Maxillary Expansion Procedure Assessed through Cone-Beam
Computed Tomography. Korean J Orthod 2011;41(3):200-210.
Tübitak Yayın Katsayısı= Ni=10.17
Toplam Puan=(Si) X (Ni) X (Ys) X (Mt)
1) A. Baysal: [1.0 × 10.17 × 1.20 × 1.00] = 12.7489
3) FI Ucar: [0.8 × 10.17 × 1.10 × 1.00] = 10.53

5) M. Erüz: [0.7 × 10.17 × 1.05 × 1.00] = 7.47
5) T. Uysal: [1.0 (sorumlu yazar) × 10.17 × 1.00 × 1.00] = 10.17
Yazarların diğer makaleleri için de aynı hesaplama yapılır ve toplam puan esas alınarak her
temel alan ile ilgili üniversite sıralaması ortaya çıkar.
Sıra No
1
2
3

Yazarın Adı ve Soyadı
A. Baysal
T. Uysal
I.Karadede

Puanlar
61.74 + 55.4139 + 12.7489
64.248+ 51.45+ 10.17
53.25

Toplam
129.9
125.868
53.25

E) Her yılı için değerlendirmenin tabloya uygun olarak düzenlenmesi ve değerlendirmeye
alınan yayınların birer fotokopisinin bir dosya halinde ilgili fakülte/yüksekokul idaresi
aracılığıyla rektörlüğe gönderilmesi gerekmektedir.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ FAHRİ DOKTOR UNVANI
VERİLMESİNDE UYGULANACAK SENATO ESASLARI
2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 14 (b-5) maddesinde belirtilen esaslar uyarına
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Senatosu:
1-

Fahri Doktor Unvanını;

a)

Bilim veya teknolojiye önemli katkıda bulunanlara,

b)

Sosyal, siyasi, bilimsel ya da kültürel bir alanda hayatın gelişmesine önemli

katkıda bulunanlara,
c)

Ülkemizin

kalkınmasına gelişmesine ve ilerlemesine önemli

katkıda

bulunanlara,
d) Siyasi, iktisadi, askeri, sportif veya diğer bir alanda ülkemizin itibarını uluslararası
düzeyde yükselten veya milli menfaatlerimizin korunmasında üstün hizmet ve katkısı
bulunanlara,
verebilir.
2- Bir aday için Fahri Doktor önerisi, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulu’nun
kararı veya Senato Üyelerinin 1/3’ü tarafından yapılabilir. Bu öneriye adayın ayrıntılı bir
özgeçmişi eklenir.
3- Öneriler, Senato Üyeleri arasından seçilecek beş kişilik bir komisyonda incelenir.
Sonuç bir raporla Senato’ya sunulur.
4- Fahri Doktor Unvanı verilebilmesi, Senato’da komisyon raporunun oybirliği ile
kabulüne bağlıdır.
5- Bu esaslar kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Bu esasları İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Rektörü yürütür.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ HİZMET ONUR ÖDÜLÜ
VERİLMESİNDE UYGULANACAK SENATO ESASLARI
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi mensubu yaşayan ya da kaybettiğimiz öğretim
üyelerimizden ulusal veya uluslararası düzeyde sıra dışı başarı göstermiş olanları
onurlandırmak adına, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından her yıl
üniversitemizin açılışında verilmek üzere Hizmet Onur Ödülleri düzenlenmiş, ayrıca
akademik unvan olarak yükselenlere, sınıf birincilerine ve üniversitemiz eğitim birimlerine en
üst puanla girenlere de plaket verilmesi kararlaştırılmıştır.
Rektör tarafından beş kişilik değerlendirme jürisi belirlenecektir. Değerlendirme jürisi
tarafından aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak her yıl için uygun görüldüğü takdirde
seçilecek olan beş kişiye Onur Ödülü verilecektir. Bu ödüle şahsi başvuru ya da aday
göstermek biçiminde başvuru yapılabilecektir. Başvuruların en geç her yılın Eylül ayının on
beşine kadar tamamlanması gerekmektedir.
Aday olan ya da gösterilen kişinin aşağıdaki kriterlerden hangisini karşıladığı ve niçin
bu ödüle aday olduğu/gösterildiğini anlatan maksimum 250 kelimelik bir başvuru metni ile
özgeçmişini fakülte/yüksekokul idaresi aracılığıyla rektörlüğe göndermesi/gönderilmesi
gerekmektedir.
Hizmet Onur Ödülleri başvuru ve değerlendirme kriterleri:
1. Ulusal ya da uluslararası bir meslek ya da sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak
veya bir meslek dalında ilgili kuruluşa ciddi katkılar sağlamış olmak ve ilgili kuruluşa ulusal
veya uluslar arası boyutta önderlik etmiş olmak.
2. Sosyal, siyasi, sportif, bilimsel ya da kültürel bir alanda ulusal bir katkı sağlamış
olmak;
3. Sosyal, siyasi, sportif, bilimsel ya da kültürel bir alanda uluslararası bir ödül almış
olmak;
4. 100’ün üzerinde atıf almış uluslararası bir yayın yada eser sahibi olmak;
5. Patent ya da tescil almış herhangi bir buluş ya da eser sahibi olmak.
Bu esaslar kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Bu esasları İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Rektörü yürütür.

