BŞEÜ-KAYSİS Belge No

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ
BAŞVURU FORMU

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

DFR-105
11.10.2016/21

Revizyon Tarihi
Revizyon No

00

Toplam Sayfa

3

Tarih: ......./......./20.....
ADAYIN;
Kurumu:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Birimi:
Bölümü:
Unvanı:
Adı SOYADI:
Dönemi:
Eki:
YÖKSİS Özgeçmiş Formu
NOT: Adaylar ilgili yıl puanlarını hesaplayarak “Aday Tebliğ Puanı” olarak ilgili sütunu dolduracaklardır.

FAALİYET ve PUAN TABLOSU
FAALİYET TÜRÜ

ALT FAALİYET
Uluslararası
destekli
sonuçlandırılmış
proje

(1) PROJE
(30 Puan)

Ulusal destekli
sonuçlandırılmış
proje

(2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
(30 Puan)
Yurtiçi
Araştırma kitabı
(Tez hariç)
Ders kitabı
Kitapta editörlük
Kitap bölümü
Kitap tercümesi

DETAYI
Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi
destekli proje
Diğer resmi kurum ve kuruluşlar tarafından destekli
proje
TUBA ve TUBITAK destekli proje
Kalkınma Bakanlığı destekli proje
Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumları
hariç)
Yükseköğretim kurumları tarafından destekli
bilimsel araştırma projesi
Özel kuruluşlar

Alanında uluslararası yayımlanan araştırma kitabı
Alanında ulusal yayımlanan araştırma kitabı
Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı
Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı
Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü
Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü
Alanında yayımlamış tam kitap çevirisi
Alanında yayımlamış kitap bölümü çevirisi

Kitap tercümesinde
Alanında yayımlanan kitap çevirisi editörlüğü
editörlük
Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi
Ansiklopedi
konusu/maddesi
konu/madde yazarı Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi
konusu/maddesi

ORAN
ADEDİ
(%)
100
85
85
85
85
40
30
30
40
30
100
50
80
40
60
30
50
25
30
15
30
20
10

ADAY
TEBLİĞ
PUANI

KOMİSYON
ONAY
PUANI
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Dergi editörlüğü

Kitap/dergi
editörler kurulu
üyeliği

(3) YAYIN
(30 Puan)
Özgün makalesi

Diğer (Teknik not,
yorum, vaka
takdimi, editöre
mektup, özet, kitap
kritiği, araştırma
notu, bilirkişi
raporu ve benzeri)

SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde editörlük
SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki
dergilerde editörlük
Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde
editörlük
SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde editörler kurulu
üyeliği
SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki
dergilerde editörler kurulu üyeliğ
Diğer hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde
editörler kurulu üyeliği
SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde yayımlanan tam
makale

(5) SERGI
(30 Puan)

Revizyon No

00

Toplam Sayfa

3

30
15
5
10
5
1
40
20

Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde
yayımlanan tam makale

16

SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerde
yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma,
vaka takdimi ve özet türünden makale

8

SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan dergilerde
yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma,
vaka takdimi ve özet türünden makale

5

Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde
yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma,
vaka takdimi ve özet türünden makale

4

Ulusal boyutta
Özgün kişisel kayıt
performansa dayalı
yayımlanmış ses
ve/veya görüntü
kaydı bulunmak* Karma kayıt
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri
Sanatsal tasarım
bünyesinde uygulamaya konmuş
(Bina, çevre, eser, Bilimsel yayınla tescillenmiş
yayın, mekân, obje)
Diğer
Bilimsel yayınla tescillenmiş
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri
Bilimsel tasarım
bünyesinde uygulamaya konmuş
Diğer
Faydalı obje
TSE/TPE tarafından tescillenmiş
Uluslararası
Özgün kişisel
Ulusal
etkinlik

11.10.2016/21

Revizyon Tarihi

SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki
dergilerde yayımlanan tam makale

Uluslararası
Özgün kişisel kayıt
boyutta
performansa dayalı
yayımlanmış ses
ve/veya görüntü
Karma kayıt
kaydı bulunmak*

(4) TASARIM
(30 Puan)

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

DFR-105

40

20

20

5
30
15
10
20
15
10
30
60
30

BŞEÜ-KAYSİS Belge No

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ
BAŞVURU FORMU

(5) SERGI
(30 Puan)
(6) PATEN
(30 Puan)

Karma etkinlikler

Davetli/yarışmalı uluslararası
Davetli/yarışmalı ulusal

Alanında ulusal veya uluslararası tescillenmiş patent

Öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası
kitaplarda, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf
Öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda,
öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerdeki, öğretim
üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim
(7) ATIF
üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf
(30 Puan)
SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerdeki, öğretim
üyesi/elemamnm yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim
üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf
Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerdeki, öğretim
üyesi/elemamnm yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim
üyesi/elemamnm eserlerine yapılan her bir atıf
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal
toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan
tebliğ
(8) TEBLİĞ
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal
(30 Puan)
toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan
tebliğ
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal
toplantılarda sözlü olarak sunulan ve poster olarak sergilenen tebliğ
TÜBA ve TÜBİTAK’tan alınan ödül
(9) ÖDÜL
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül
(30 Puan)
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül
(Çalışma/proje/
Uluslararası BSE
yayın teşvik
Ulusal BSE
ödülü lıaıiç)
Alanından özel kurum ve kuruluşlarından alman ödül

İlk Yayın Tarihi/Sayısı
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Revizyon No

00

Toplam Sayfa

3

15
10
100
10
2
5
3

1

20

10
5
100
80
40
30
15
10

*Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilmiş bandrollü CD,DVD ve benzeri medya ortamı kayıtları, müzik ve konservatuvar bölümleri
için; bestecilik, yorumculuk, kareograflık, rejisörlük, oyun yazarlığı, dramaturji ve sahne tasarımı da bu kapsamda değerlendirilir.
AÇIKLAMALAR: Faaliyet ve puan tablosunda yer alan bazı ibare ve kısaltmaların açıklamaları aşağıda yapılmıştır.
1) AHCI: Art and Humanities Citation Index.
2) Alan İndeks: Öğretim elemanının doçentlik alanında tanımlanan SCI-Exp, SSCI ve AHCI dışındaki alan indeks,
3) BSE: Bilim ve sanat kurulu olan kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinlikler.
4) SCI-Exp: Science Citation Index-Expanded.
5) SSCI: Social Sciences Citation Index.

