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GENEL İLKELER
1. Teşvik ödemesi yalnızca ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında

gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır.
2. Devlet

üniversitelerinden

üniversitelerindeki

vakıf

üniversitelerine

görevlendirmeleri

devam

ettiği

görevlendirilenler,
sürece

vakıf

gerçekleştirdikleri

faaliyetlerden dolayı teşvik başvurusu gerçekleştiremezler.
3. Devlet yükseköğretim kurumlarından vakıf yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen

öğretim elemanlarının görevlendirme süresince vakıf yükseköğretim kurumlarında
gerçekleştirdikleri faaliyetler akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında dikkate
alınmaz. Vakıf yükseköğretim kurumlarından veya başka bir kurumdan devlet
yükseköğretim kurumları kadrolarına geçen öğretim elemanlarının akademik teşvik
puanlarının

hesaplanmasında

sadece

Devlet

yükseköğretim

kurumlarında

gerçekleştirdikleri faaliyetler esas alınır.
4. Teşvik ödeneği başvurularında, akademik faaliyetlere ilişkin YÖKSİS’ten alınan çıktı ile

birlikte her bir faaliyet türü için öngörülen bilgi ve belgelerin de sunulması zorunludur.
5. Akademik Teşvik Ödeneği başvurusunda bulunacak araştırmacıların YÖKSİS çıktısını

imzalı olarak sunmaları zorunludur.
6. Öğretim elemanı başka bir kurumdan/vakıf üniversitesinden gelmiş ise, önceki kurumda

gerçekleştirdiği ve üniversitemizde gerçekleştirdiği faaliyetlerin belirtildiği “Kurum
Değişikliği Beyan Formu”nun sunulması zorunludur. Ayrıca, YÖKSİS çıktısında her bir
faaliyetin hangi kurumda gerçekleştirildiği de gösterilir.
7. Ödülün

değerlendirilmesinde

değerlendirilmesinde

projelerin

ödülün

alındığı,

projelerin

ve

araştırmaların

ve

sonuçlandığı,

araştırmaların
tasarımların

değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı, patentlerin değerlendirilmesinde patentin
tescil edildiği ve sergilerin değerlendirilmesinde ise serginin açıldığı tarih esas alınır.
8. Hakemli dergilerdeki editörlük değerlendirmesinde, o yılki sayılar değerlendirmeye

alınır. Her sayı için ayrı bir puanlama yapılır. Yayımı veya basımı geciken ya da
belgelenmesi yapılamayan sayılar puanlamaya dâhil edilmez.
9. Uluslararası tebliğlerin puanlanabilmesi için yurtiçinde veya yurtdışında yapılmış

olmasına bakılmaksızın toplantı/sempozyum/kongre bilim kurulunda en az beş yabancı
uyruklu ve yurt dışından akademisyenin bulunması gerekir.
10. Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası olduğunun bölüm,

anabilim dalı veya anasanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir.
11. Akademik sınıflamalarda ve faaliyetlerde yer almasa dahi öğretim elemanlarının diğer

çalışmalarına yapılan atıflar puanlamaya dâhil edilir.
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12. Aynı yıl içinde yürütülen bir projede projenin konusuyla ilgili uluslararası tebliğ

sunulabilir. Sunulan tebliğ, makale ya da kitaba dönüştürülebilir ve bu faaliyetten atıf ve
ödüller alınabilir. Bu gibi durumlar ayrı ayrı veya farklı akademik faaliyet alanında tekrar
puanlanabilir.
13. Aynı faaliyetten dolayı birden fazla ödül alınabilir. Bu durumda her bir ödül puanlamaya

ayrı ayrı dâhil edilir.
14. Tekrar baskısı yapılmış kitap veya kitap bölümleri, aynı yıl içerisinde tekrar eden sergi,

konser ve gösterilerin puanlanmasında, mevcut değerlendirme yılındaki faaliyet oranının
%50’si uygulanır.
15. Araştırma altyapısı oluşturulmasına, girişimciliğin, araştırmacıların ve öğrencilerin

araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler ile sosyal sorumluluk ve
etkinliklere yönelik projeler teşvik kapsamı dışındadır. Yürütülmüş bir proje için farklı
kurum veya kuruluşlarca tamamlayıcı veya destekleyici mahiyette bütçe desteği
sağlanmasına yönelik olup, temelde aynı projenin parçası/uzantısı olan çalışmalar için
mükerrer puanlama yapılmaz.
16. Faaliyet ve Puan Tablosunda tanımlanan alan endekslerinde taranan dergiler

kapsamındaki

faaliyetler,

tüm

bilim

alanlarındaki

araştırmacılar

için

puan

değerlendirmesinde kullanılır.
17. Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında öğretim elemanının teşvik başvurusu yaptığı

tarihteki kadro unvanı esas alınır. Teşvik ödemesine esas faaliyetlerin gerçekleştirildiği
yılda unvan değişikliği bulunan araştırmacıların, her bir faaliyetin hangi unvandaki
kadroda iken gerçekleştirildiğinin belirtilmesine yönelik “Unvan Değişikliği Beyan
Formu”nu sunmaları zorunludur.
18. Araştırmacıların başvuruları, yalnızca araştırmacının çalışma alanlarına uygun Akademik

Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilebilir. Akademik Teşvik
Başvuru ve İnceleme Komisyonu, kadrosu kendi bölümlerinde olsa dahi faaliyetleri
uzmanlık alanlarına girmeyen kişilerin başvurularını değerlendiremez. Kadrolarının
bulunduğu birim veya bölümlerin dışındaki Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme
Komisyonuna başvuruda bulunacak araştırmacıların, başvuru aşamasında kadrolarının
bulunduğu bölüm veya birimden alacakları “Araştırma Alanı Beyan ve Uygunluk
Formu”nu sunmaları zorunludur.
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FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE KOŞULLAR VE KANITLAYICI BELGELER
(1) PROJE
FAALİYET
TÜRÜ

ALT FAALİYET

Uluslararası Destekli
Sonuçlandırılmış Proje

(1) PROJE
(30 Puan)

Ulusal Destekli
Sonuçlandırılmış Proje

DETAYI

ORAN (%)

Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi
tarafından desteklenmiş Proje (Yalnızca Ar-Ge
niteliğindeki projeler)

100

Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve
kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje
(Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)

80

TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje

75

Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca ArGe niteliğindeki Projeler)

75

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi

75

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim
kurumları hariç) tarafından desteklenmiş projeler
(Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler)

35

Yükseköğretim kurumları tarafından desteklenmiş
bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge
niteliğindeki Projeler)

35

Özel kuruluşlar (Ar-ge, Yenilik ve Özgün Tasarım
Projeleri)

20

Proje;
Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe
desteği sağlanmış olup, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik
problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu
yetkili mercilerce başarılı bulunarak kapatılmış araştırma çalışmalarını ifade eder.
Koşullar:
1. Projeler 2017 yılı içerisinde sonuç raporları onaylanarak tamamlanmış (kapanmış)
olmalıdır.
2. Üniversitemiz BAP Komisyonunca desteklenen Ar-Ge niteliğindeki projelerden 2017 yılı
içerisinde tamamlanan projeler değerlendirmeye alınacaktır.
3. Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma
kültürünün desteklenmesine yönelik projeler ile sosyal sorumluluk ve etkinliklere yönelik
projeler teşvik kapsamı dışındadır.
4. Yürütülmüş bir proje için farklı kurum veya kuruluşlarca tamamlayıcı veya destekleyici
mahiyette bütçe desteği sağlanmasına yönelik olup, temelde aynı projenin
parçası/uzantısı olan çalışmalar için mükerrer puanlama yapılmaz.
Kanıtlayıcı Belgeler
1. Destekleyen kuruluş tarafından onaylı olan ve projenin sonuçlandığını/kapatıldığını
gösteren belge (Kurum yetkilisi imzasıyla verilmiş sonuç raporu).
2. TÜBİTAK öğrenci projeleri teşvik kapsamı dışındadır.
3. Destekleyen kuruluş tarafından kişinin yönetmelikte ifade edilen görevi yaptığını
gösteren belge (araştırmacı, danışman, yürütücü).
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(2) ARAŞTIRMA
FAALİYET TÜRÜ
(2) Araştırma
(30 Puan)

DETAYI

ORAN
(%)

Yurtdışı

30

Yurtiçi

20

Araştırma;
Proje kapsamında olmamak koşuluyla; yükseköğretim kurumu ile ulusal/uluslararası kurum ve
kuruluşların yazılı mutabakatı veya onayı ile başlatılmış, araştırmacıların kendi kurumu dışında
bir üniversite ya da araştırma kurumunda görevlendirilmek suretiyle en az üç ay süreyle yeni
bilgiler üretilmesi, teknolojik problemlerin çözümlenmesi/analiz edilmesi, yenilikçi ürün, süreç,
eser veya tasarımlar geliştirilmesi amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç
raporu ilgili kurumların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış ve bu
Yönetmelikteki diğer faaliyet türlerine girmeyen sistematik çalışmaları ifade eder.
Koşullar:
1. Araştırma 2017 yılı içerisinde tamamlanmış (kapanmış) olmalıdır.
2. Çalışma üniversite ile ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların yazılı mutabakatı veya
onayı ile başlatılmış ve başvuruda sunulacak kanıtlayıcı belgelerde araştırmanın
başlangıcı açıkça belirtilmiş olmalıdır.
3. Çalışma araştırmacıların kendi kurumu dışında bir üniversite ya da araştırma kurumunda
görevlendirilmek suretiyle en az 3 ay süreyle yürütülmüş ve proje süresi başvuruda
sunulacak kanıtlayıcı belgelerde açıkça belirtilmiş olmalıdır.
4. Çalışma yeni bilgiler üretilmesi, teknolojik problemlerin çözümlenmesi/analiz edilmesi,
yenilikçi ürün, süreç, eser veya tasarımlar geliştirilmesi amacıyla bilimsel esaslara uygun
olarak yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kurumların yetkili mercilerince başarılı
bulunarak sonuçlandırılmış olmalıdır.
Kanıtlayıcı Belgeler
1. Araştırmanın ilgili olduğu kurum tarafından hazırlanmış/onaylanmış olan araştırmanın
başlatılmasına yönelik belge.
2. Araştırmanın en az 3 ay süreyle yürütüldüğüne yönelik çalışma süresini gösterir belge.
3. Araştırmanın sonuç raporunun çalışmanın ilgili olduğu kurum tarafından onaylandığını
gösteren belge.
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(3) YAYIN
FAALİYET
TÜRÜ

ALT FAALİYET

DETAYI

ORAN (%)

Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap

100

Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap

60

Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı

70

Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı

40

Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü

60

Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü

30

Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü

40

Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü

25

Alanında yayımlamış tam kitap çevirisi

30

Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi
konusu/maddesi

10

Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi
konusu/maddesi

6

SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde
editörlük

30

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki Alan
Endekslerindeki dergilerde editörlük

10

ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük

15

SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde
yayımlanan tam makale

40

ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam
makale

35

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki Alan
Endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam
makale

30

Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde
yayımlanan tam makale

20

Bilimsel (Tez hariç) kitap

Ders kitabı

Kitapta editörlük

Kitap bölümü

Kitap tercümesi
(3) YAYIN (30
Puan)

Ansiklopedi konu/madde
yazarlığı

Dergi Editörlüğü

Özgün/Derleme makale

5

SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde
yayımlanan makale

10

ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
makale

8

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki Alan
Endekslerinde yayımlanan makale

6

Uluslararası boyutta
performansa dayalı
yayımlanmış ses ve/veya
görüntü kaydı bulunmak*

Özgün kişisel kayıt

40

Karma kayıt

20

Ulusal boyutta
performansa dayalı
yayımlanmış ses ve/veya
görüntü kaydı bulunmak*

Özgün kişisel kayıt

20

Karma kayıt

5

SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde
hakemlik

5

ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik

3

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki Alan
Endekslerindeki dergilerde hakemlik

3

Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde
hakemlik

2

Diğer (Teknik not, kısa
makale, yorum, vaka
takdimi, editöre mektup,
özet, kitap kritiği,
araştırma notu)

Hakemlik

*Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilmiş bandrollü CD, DVD ve benzeri medya ortamı kayıtları, müzik ve
konservatuvar bölümleri için; bestecilik, yorumculuk, koreograflık, rejisörlük, oyun yazarlığı, dramaturji ve sahne
tasarımı da bu kapsamda değerlendirilir

Yayın;
Tez çalışmaları hariç, araştırma kitabı, ders kitabı, kitap bölümü, ansiklopedi maddesi ve makale
yazarlıkları ile editörlük, yayın kurulu üyeliği, dergi hakemlikleri, tercüme ve tercüme
editörlüklerini ve performansa dayalı ses ve/veya görüntü kaydını ifade eder.
Koşullar:
1. Yayınlar 2017 yılı içerisinde yayımlanmış olmalıdır. Kabul edilmiş olsa dahi henüz

yayımlanmamış çalışmalar teşvik kapsamı dışındadır.
2. Senior isim (Makalede dördüncü ve sonrasındaki sıralardaki yazarlar) durumunda olan
araştırmacıların, yayının yapıldığı alanda en az 10 adet uluslararası nitelikte yayınının
bulunduğunu, yayınların özet sayfaları ile belgelendirmeleri zorunludur.
3. Correspondence yazarlık için yayımlanan makalede ilgili yazarın Correspondence yazar
olarak belirtilmiş olması zorunludur.
4. Hakemli dergilerde editörlük için ilgili yılda görev alınan dergi sayılarından her biri için
ayrı başvuru yapılmalıdır.
6

Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler
1. Araştırma Kitabı, Ders Kitabı, Kitap Editörlüğü, Kitap Tercümesi, Kitap

Tercümesinde Editörlük için,
a. Kitabın kapak, basım bilgileri ve içindekiler sayfalarının yer aldığı tek bir dosya.
b. Ulusal Yayınevleri için,
i. İlgili yayınevi tarafından aynı alanda farklı yazarlara ait yayımlanmış en az
yirmi kitabın künyesine erişilebilecek internet sayfasının veya sayfalarının
adresi;
ii. Yayınevinin internet sitesinden veya sunulan diğer belgelerden yayınevinin
en az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiye
erişim imkanı yok ise, yayınevinin en az beş yıl ulusal düzeyde düzenli olarak
faaliyet yürüttüğünü gösteren belge/yazı.
c. Uluslararası Yayınevleri için,
i. İlgili yayınevinin aynı alanda farklı yazarlara ait yayımlanmış en az yirmi
kitabın künyesine erişilebilecek internet sayfasının veya sayfalarının adresi;
ii. Üniversitemiz kütüphanesinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının
kütüphanesinden temin edilen ve dikkate alınan yayınevinin yayınlarının ilgili
kütüphane tarafından kataloglandığını gösteren belge, yazı veya internet
sitesinden alınan ekran görüntüsü sunulmalıdır. İnternet sitelerinde
doğrulayıcı bilgilerin yer aldığı web sayfaları bulunması durumunda ilgili
ekran görüntüsünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.
iii. Yayınevinin internet sitesinden veya sunulan diğer belgelerden en az beş yıl
uluslararası düzeyde düzenli faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiye erişim
imkanı yok ise, yayınevinin en az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli olarak
faaliyet yürüttüğünü gösteren belge/yazı.
2. Kitap Bölümü için,
a. Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfaları ve ilgili bölümün ilk

sayfasının yer aldığı tek bir dosya.
b. (1) Nolu maddenin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen ilgili belge ve bilgilerin
sunulması zorunludur.
3. Ansiklopedide Konu/Madde Yazarlığı
a. Ansiklopedinin kapak, basım bilgileri ve

içindekiler sayfası ve ilgili
konunun/maddenin ilk sayfasının yer aldığı tek bir dosya.
b. İnternet ortamda yayımlanan ansiklopediler için ilgili konunun/maddenin
bulunduğu web sitesinin adresi ve konunun/maddenin yer aldığı internet
sayfasının ekran görüntüsü.
c. (1) Nolu maddenin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen ilgili belge ve bilgilerin
sunulması zorunludur.
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4. Dergi Editörlüğü
a. Hakemli dergilerdeki editörlük görevleri için ilgili yılda yayımlanmış dergi

sayılardan hangisi için başvuru yapılıyor ise, ilgili sayının editörlerini gösteren
web sitesinin adresi ve ekran görüntülerine ait belge.
b. Derginin son 3 yıldır yayımlandığını ve yılda en az bir kez yayınlandığını
göstermek üzere, derginin geçmiş yıllara yönelik sayılarına erişilebilecek internet
adresi veya dergiden alınmış yazı ya da derginin internet sitesinde buna yönelik
bilgi var ise ilgili internet adresinin beyan edilmesi.
5. Kitap Editörlüğü
a. Kitap editörlüğü için, Kitabın kapak, basım bilgileri ve editörlerini gösteren

sayfalarının yer aldığı tek bir dosya.
b. Kitabın ulusal/uluslararası yayıevleri tarafından basıldığını gösterir (1) Nolu
maddenin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen ilgili belge ve bilgilerin sunulması
zorunludur.
6. Özgün/Derleme/Diğer Makale
a. SCI-EXP, SSCI, AH&CI ve ESCI endekslerinde taranan dergilerdeki makalelerin

ilgili indeks kapsamındaki dergide yayınlandığı belgelendirilmeli ve makalenin
ilk sayfası verilmelidir.
b. Diğer alan indekslerine giren veya indekslere girmeyen dergilerde yayımlanan
makaleler için,
i. Yayımlanmış makalenin ilk sayfasının örneği,
ii. Derginin son 3 yıldır ve yılda en az bir kez yayımlandığını göstermek üzere,
geçmiş yıllara yönelik sayılarına erişilebilecek internet adresi veya dergiden
alınmış yazı ya da derginin internet sitesinde buna yönelik bilgi var ise ilgili
internet adresinin beyan edilmesi.
7. Ses veya Görüntü Kaydı
a. Müzik ve Konservatuvar bölümleri için performansa dayalı etkinliğin ulusal veya

uluslararası niteliğini ve dikkate alınan yılda yayımlanmış olduğunu gösteren
belge,
b. Müzik ve Konservatuvar bölümleri için CD, DVD veya benzeri ortamdaki
kayıtlara yönelik bandrol verildiğini gösterir belge.
c. Bestecilik, yorumculuk, koreograflık, rejisörlük, oyun yazarlığı, dramaturji ve
sahne tasarımı için etkinliğin ulusal veya uluslararası boyutunu ve dikkate alınan
yılda yayımlanmış olduğunu gösteren belge.
d. CD, DVD ve benzeri medya ortamı kayıtlarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca
verilmiş bandrol fotokopileri,
8. Hakemlik
a. Hakemlik yapılan derginin hangi endekse girdiğinin belgelendirilmesi,
b. Hakemlik yapılan makalenin belgelendirilmesi, (Yazışma, hakemlik için sonuç

ekran görünütüsü ya da teşekkür yazısı)
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(4) TASARIM
FAALİYET
TÜRÜ

ALT FAALİYET

Sanatsal tasarım (Bina,
çevre, eser, yayın,
mekân, obje)

DETAYI

ORAN (%)

Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri
bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş

30

Bilimsel yayınla tescillenmiş

15

Bilimsel yayınla tescillenmiş

20

Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri
bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş

15

TSE/TPE tarafından tescillenmiş

30

(4) TASARIM
(30 Puan)
Bilimsel tasarım

Faydalı obje

Tasarım;
Öğretim elemanının akademik faaliyet alanında bir yapının, teknik veya endüstriyel ürünün ilk
taslağı, çizim ve dizayn hâlini ifade eder.
Koşullar:
1. Tasarımın, öğretim elemanının akademik faaliyet alanında bir yapının, teknik veya
endüstriyel ürünün ilk taslağı, çizim ve dizayn hâlini içermesi gerekir.
2. Tasarımın 2017 yılı içerisinde uygulamaya konulmuş veya tescil edilmiş olması
zorunludur.
Kanıtlayıcı Belgeler
1. Kamu kurumları veya özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konulmuş

sanatsal tasarımlar için, sanatsal tasarımı ve uygulamaya konulduğu yılı belirten belge.
2. Bilimsel yayınla tescillenmiş sanatsal tasarımlar için, yayının yayımlanmış hâlinin yıl

bilgisini de gösteren kapak sayfasıyla ilk sayfası.
3. Faydalı Obje/Model çalışmaları için TSE veya TPE tescil belgesinin örneği.
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(5) SERGİ
FAALİYET
TÜRÜ

ALT FAALİYET

DETAYI

ORAN (%)

Uluslararası

60

Ulusal

30

Davetli/yarışmalı uluslararası

15

Davetli/yarışmalı ulusal

10

Özgün kişisel etkinlik
(5) Sergi
(30 puan)
Karma etkinlikler

Sergi;
Öğretim elemanının akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği sanatsal veya bilimsel niteliği
haiz işitsel ve görsel etkinliklere dair tüm sergi, bienal, gösteri, dinleti, konser, festival ve
gösterim etkinliklerini ifade eder.
Koşullar:
1. Sergi, öğretim elemanının akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği sanatsal veya
bilimsel niteliği haiz işitsel ve görsel etkinliklere dair tüm sergi, bienal, gösteri, dinleti,
konser, festival ve gösterim etkinliklerini kapsamalıdır.
2. Serginin dikkate alınan yıl içerisinde gerçekleştirilmiş veya başlamış olması zorunludur.
Kanıtlayıcı Belgeler
1. Serginin özgün kişisel sergi veya davetli/yarışmaya dayalı nitelikte olup olmadığını, sergi

tarihini ve yerini kanıtlayıcı belge.
2. Uluslararası sergiler için, serginin uluslararası nitelikte olduğuna dair bölüm,
anabilimdalı veya anasanatdalı kurulu kararı.
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(6) PATENT
FAALİYET
TÜRÜ

DETAYI

ORAN (%)

Alanında uluslararası tescillenmiş patent

100

Alanında ulusal tescillenmiş patent

60

(6) Patent
(30 Puan)

Patent;
Ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patentleri ifade eder.
Koşullar:
1. Patent dikkate alınan yıl içerisinde tescil edilmiş olmalıdır.
2. Birden fazla ülkede tescillenmiş aynı içerikli patentler için bir kez başvuru

gerçekleştirilir.
Kanıtlayıcı Belgeler
1. TPE veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş patent tescil belgesinin nüshası.
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(7) ATIF
FAALİYET
TÜRÜ

DETAYI

ORAN (%)

Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim
elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir
atıf

8

Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim
elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir
atıf

2

SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının
yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan
kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf

4

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim
elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının
eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf

2

ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer
almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki
farklı eserlerine yapılan her bir atıf

2

Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı
makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıf

2

Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin
seslendirilmesi

10

(7) Atıf
(30 puan)

Atıf;
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı yayınlarda öğretim elemanının eserlerine yapılan
atıfları ifade eder.
Koşullar:
1. Teşvik başvurularında yalnıza diğer yazarlar tarafından gerçekleştirilen yayınlarda

(araştırmacının yazar olarak yer almadığı yayınlar) gerçekleştirilen atıflar dikkate alınır.
2. 2017 yılında yayımlanmış çalışmalarda yapılan atıflar dikkate alınır.

Kanıtlayıcı Belgeler
1. Kitaplarda yapılan atıflar için, kitabın kapak, basım ve kaynakçalar sayfaları

sunulmalıdır. Basım sayfası kitabın yayınevi, basım yılı ve telif haklarına yönelik
bilgilerin bulunduğu sayfadır.
2. SSCI, ESCI-Exp, AHCI ve ESCI indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için, Web of
Science’ın web sayfası üzerinden gerçekleştirilen atıf sorgulama sonucunda,
araştırmacının yayınlarına atıf yapan diğer yayınların listesine ait ekran görüntüsü.
3. Diğer veri tabanları tarafından (örneğin http://scholar.google.com.tr/ tarafından) taranan
SSCI, ESCI-Exp, AHCI, ESCI indekslerindeki dergilerdeki atıflar;
12

a. Her bir atfın yapıldığı yayının ilk sayfası ve atıfı gösteren kaynakça bölümü

4.

5.

6.
7.

kopyası.
b. Derginin tarandığı indeks(ler)ini gösteren web sayfasının ekran görüntüsü veya
ilgili bilgiye erişilebilecek web sayfası adresi.
Alan indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için,
a. Her bir atfın yapıldığı yayının ilk sayfası ve yazarın adının gösterildiği sayfanın
kopyası
b. Derginin tarandığı alan indeks(ler)ini gösteren web sayfasının ekran görüntüsü
veya ilgili bilgiye erişilebilecek web sayfası adresi.
Diğer hakemli uluslararası veya ulusal dergilerdeki atıflar için, her bir atfın yapıldığı
yayının yılını gösteren kapak bilgisi, makalenin ilk sayfası, atıf yapılan yayın(lar)ı
gösteren kaynakça sayfası.
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesine ait
kayıt CD.
Latin alfabesi dışındaki atıflarda, atıf yapılan kaynağın anlaşılır olarak beyan edilmesi
gerekir.
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(8) TEBLİĞ
FAALİYET
TÜRÜ

(8) TEBLİĞ
(30 Puan)

DETAYI

ORAN (%)

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ

25

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin
olarak yayımlanan tebliğ

10

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan
tebliğ

5

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin
olarak yayımlanan tebliğ

10

Tebliğ;
Bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış (bildiri
kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında) tebliğleri ifade eder.
Koşullar:
1. İlgili yılda gerçekleştirilmiş veya başlamış, bilim kurulu bulunan etkinliklerde sunulan ve

bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamlarında
yayımlanmış tebliğler destek kapsamında değerlendirilir.
2. Yalnızca uluslararası nitelikteki tebliğler teşvik kapsamındadır.
3. Bir etkinliğin uluslararası nitelikte kabul edilmesi için, bilim kurulunda en az 5 yabancı
akademisyen bulunması zorunludur.
Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler
1. Tebliğin kabul yazısı: Bildiri kabul belgesinin olmadığı durumlarda aşağıdakilerden

biriyle belgelendirme (Yazıda etkinliğin adı, tebliğin başlığı ve sunum şekli belirtilmiş
olması koşuluyla) kabul edilecektir.
· Bildirinin çıktısı
· Kongre program kitapçığında bildirinin türünü belirten sayfaların çıktısı
· Kongre programının web sayfası çıktısı
2. Tebliğin yayımlandığı yılı da gösteren kapak bilgisi ve ilk sayfası.
3. Etkinliğin web sayfası adresi
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(9) ÖDÜL
FAALİYET
TÜRÜ

(9) ÖDÜL
(30 Puan)
(Çalışma/proje/
yayın
teşvik/teşekkürBaşarı belgesi ve
plaketi/burs/onur
belgesi/ hizmet
belgesi hariç)

DETAYI

ORAN (%)

TÜBA veya TÜBİTAK’tan alınan bilim ödülü

100

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü

80

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

40

Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi
etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül. (adına belge
düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)

30

Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin
bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül. (adına belge düzenlenen
öğretim elemanı başvurabilir)

15

Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül

10

Ödül;
Öğretim elemanının, kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere
akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak, alanında faaliyet gösteren
meslek organizasyonları ile kamu veya özel kuruluşlar tarafından, üyeleri arasında araştırmacının
alanından uzmanların da bulunduğu bir kurulun değerlendirmesi sonucunda verilen ulusal veya
uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal ödülleri ifade eder.
Koşullar:
1. Öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler (çalışma/proje/

2.
3.

4.
5.
6.

yayın teşvik/teşekkür-başarı belgesi ve plaketi/burs/onur belgesi/ hizmet belgesi) hariç
olmak üzere, akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak
verilmiş akademik ve sanatsal ödüller teşvik kapsamındadır.
Aynı faaliyetten dolayı birden fazla ödül alınabilir. Bu durumda her bir ödül için ayrı
başvuru yapılır.
Uluslararası/Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin
bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödüller, sadece adına belge düzenlenen
öğretim elemanı için geçerlidir.
Ödülün alındığı tarih geçerlidir.
Alınan ödülün, öğretim elemanının bilim alanı ile ilgili olması gerekir.
Alanında faaliyet gösteren meslek organizasyonları ile kamu veya özel kuruluşlar
tarafından, üyeleri arasında araştırmacının alanından uzmanların da bulunduğu bir
kurulun değerlendirmesi sonucunda verilen ulusal veya uluslararası düzeyde akademik
ve sanatsal ödüller geçerlidir.

Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler
1. Yetkili mercilerce onaylanmış ödül belgesinin nüshası.
2. Ödül alınan kurum ve kuruluşun, araştırmacının alanından uzmanların da bulunduğu bir
kurulun değerlendirmesi sonucunda bu ödülü verdiği belgelendirilmelidir.
3. Bilim ve sanat kurulu olan kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi
etkinlikler tarafından verilen ödüller için, ilgili etkinlik ve etkinliğin yetkili kurullarına
yönelik bilgiye erişmeye imkan sağlayacak broşür, kitapçık veya internet sayfası adresi
gibi bilgilerin yer aldığı belge(ler) ve/veya bilgi.
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