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1. Teşvik ödemesi yalnızca 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen bilimsel

faaliyetleri kapsamaktadır.

2. Akademik teşvik ödeneğinin ödenmesi için akademik teşvik puanının en az 30 olması gerekir.

3. Teşvik ödeneği başvurularında, akademik faaliyetlere ilişkin YÖKSİS’ten alınan imzalanmış çıktı

ile birlikte her bir faaliyet türü için öngörülen bilgi ve belgelerin de sunulması zorunludur.

4. Devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine görevlendirilenler, vakıf üniversitelerindeki

görevlendirmeleri devam ettiği sürece gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı teşvik

başvurusu gerçekleştiremezler.

5. 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.

6. Öğretim elemanı başka bir kurumdan/vakıf üniversitesinden gelmiş ise, önceki kurumda

gerçekleştirdiği ve üniversitemizde gerçekleştirdiği faaliyetlerin belirtildiği bir belge sunulması

zorunludur. Ayrıca, YÖKSİS çıktısında her bir faaliyetin hangi kurumda gerçekleştirildiği de

gösterilmelidir.

7. Bir faaliyetin 2020 yılı faaliyeti olarak değerlendirilebilmesi için faaliyete ait basılı çıktısının

(makale, kitap vb.) 2020 yılı içerisinde olması gerekmektedir. Örneğin, 2020 yılında online

yayımlanmış,  ancak  basım tarihi 2021 olarak gözüken bir makale,  2020  yılı faaliyeti olarak

değerlendirilmeyecektir.

8. Projelerin ve araştırmaların değerlendirilmesinde projenin ve araştırmanın sonuçlandığı,

tasarımların değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı, sergilerin değerlendirilmesinde

serginin açıldığı, patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği ve ödüllerin

değerlendirilmesinde ödülün alındığını belirten resmi belgeli tarih esas alınır.

9. Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında öğretim elemanının teşvik başvurusu yaptığı

tarihteki kadro unvanı esas alınır.

10. Başvuru sahipleri, alanları ile ilgili yapmış oldukları faaliyetlerine uygun birim akademik teşvik

başvuru ve inceleme komisyonuna başvuru yapmakla yükümlüdür. Birim akademik teşvik

başvuru ve inceleme komisyonu, öncelikle başvuru sahibinin faaliyetlerinin incelenmeye
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uygun olup olmadığına karar verir. Uygun görülmeyen başvurular gerekçeli olarak, 

değerlendirilmek üzere üniversite komisyonuna iletilir. 

11. Akademik teşvik ödemeleri sürerken kurum değiştirenlerin ödemeleri yeni yükseköğretim

kurumu tarafından yapılır.

12. Yayın ve Atıf faaliyetleri için belirtilen alan endeksleri ÜAK tarafından sadece, Eğitim Bilimleri,

 Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Spor Bilimleri ve Sosyal Bilimler için tanımlanmıştır. Diğer

temel alanlar yayın ve atıf için alan endeksi kapsamında faaliyet başvurusu yapamazlar.

13. Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma

kültürünün desteklenmesine yönelik projeler, Yüksek Öğretim Kurumları tarafından

desteklenen bilimsel araştırma projeleri, yerel kalkınma, topluma hizmet, mesleki eğitim,

sosyal sorumluluk ve benzeri amaçlar için fon sağlayan Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta ölçekli

işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kalkınma ajansları ve benzeri kurumların

destekleri, döner sermaye üzerinden yapılan bilirkişilikler ve danışmanlıklar, Avrupa Birliği Katılım

Öncesi Mali Yardım Projeleri ve TÜBİTAK-1002 programı kapsamındaki projeler

değerlendirilmeye alınmaz. 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.

14. Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde

yayınlanmış tebliğler, yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz.

15. Dergilerde editörlüğün değerlendirilmesinde farklı dergilerde olsa bile sadece bir editörlük

dikkate alınır. Çok editörlü dergilerde sadece baş editör teşvik kapsamında değerlendirilir.

16. Tekrar baskısı yapılmış kitap veya kitap bölümleri ve sergi kapsamında hazırlanan küratörlük

kitapları ve sınavlar için hazırlanmış soru kitapları için puanlama yapılmaz.

17. Başvuru sahibinin kendi yayınlarına veya eserlerine yaptığı atıflar kapsam dışıdır. Başvuru

sahibinin, Devlet yükseköğretim kurumlarında üretilen yayınlarına veya eserlerine yapılan

atıflar geçerlidir, diğerleri kapsam dışıdır.

18. Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası olduğunun bölüm,

anabilim dalı veya anasanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Tekrarlayan faaliyetler

için en çok iki etkinlik dikkate alınır ve ikinci etkinliğe önceki puanın yarısı verilir.

19. Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak

nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliği sunan

konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar

tarafından sunulması esastır. Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı
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hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu kararının olması 

gerekir. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun 

belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe tebliğde ismi yer alan en az bir 

araştırmacının katılım sağladığını gösterir belge) esastır. Ayrıca, değerlendirme için tebliğin 

elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayınlanmış tam metninin 

sunulması gerekir. 

20. Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.

21. Tebliğler için verilen ödüller, dergi hakemlikleri için yayınevleri veya dergiler tarafından verilen

ödüller ve başvuru sahibinin üniversitesinden almış olduğu ödüller değerlendirmeye alınmaz.

22. Ödeme yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı veya bu yönetmelik kapsamına girmediği anlaşılan

faaliyetler için başvuruda bulunduğu tespit edilenlere yapılan ödemeler, kanuni faiziyle birlikte

geri alınır. Gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında komisyon tespit

ve bildirimi ile inceleme başlatılır. İnceleme sonucuna göre cezai müeyyidelerin

uygulanmasının gerekmesi halinde genel hükümler uygulanır.

23. Çok isimli yayın (makale, derleme, kitap veya kitap bölümü), tebliğ ve patent için oranlar

belirlenirken faaliyetteki kişi sayısına göre farklı değerler alan aşağıdaki tablodaki (k) katsayısı

esas alınır (Tablo 1).

Tablo 1: (k) Katsayısı Değeri 
Kişi sayısı k 

1 1 
2 0,8 
3 0,6 
4 0,45 

5 veya daha fazla 1 /kişi sayısı 

21. Akademik teşvik kapsamında değerlendirilebilecek projeler için başvuru sahibinin projedeki

rolü aşağıdaki tabloda yer alan (r) katsayısı esas alınarak belirlenir (Tablo 2).

Tablo 2: (r) Katsayısı Değeri 
Projedeki rol r 

Yürütücü 1 
Araştırmacı, Bursiyer 0,5 

22. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi,

derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu,

özet ve kitap kritiği) için akademik teşvik puanının hesaplanmasında makalenin yayınlandığı yı l

için derginin ISI Web of Science tarafından en son yayımlanan Çeyreklik (Quartile) sınıflamasını
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esas alan ve aşağıdaki tabloda yer alan (p) katsayısı kullanılır. Ancak en son çeyreklik 

listesinden sonra kapsama alınan dergilerin ilgili Q değeri kabul edilir, Q değeri belirlenmemiş 

dergiler için en alt katsayı değeri uygulanır. AHCI kapsamındaki dergiler için katsayı değeri 0,5 

olarak uygulanır (Tablo 3). 

Tablo 3: (p) Katsayısı Değeri 

Dergi ISI Web of Science Çeyreklik Grubu 
(makalenin yayınlandığı yıl için) 

p 

Q1 1 

Q2 0,8 

Q3 0,5 

Q4 0,25 

23. İlgili yönetmelik gereği, her bir faaliyet alanı için verilen tablolarda A1, A2, A3 ve A4 alanları

aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

A1 Alanları: Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, 

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri 

A2 Alanları: Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri 

A3 Alanı: Mimarlık, Planlama ve Tasarım 

A4 Alanı: Güzel Sanatlar 

24. Burada öngörülmemiş ya da sonradan ortaya çıkan konularda komisyon yetkilidir.
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(1) PROJE

FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE KOŞULLAR VE KANITLAYICI BELGELER 

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 tamamlanmış/kapatılmış araştırma çalışmalarını ifade eder. 

FAALİYET 

TÜRÜ 
FAALİYET 

ORAN (%) 

A1 A2 A3 A4 

(1) PROJE

(20 Puan) 

TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 
3501, SAYEM, COST, Uluslararası İkili İşbirliği 

Programları 
r x 80 r x 80 r x 80 r x 80 

TÜBİTAK 1005, 3001 r x 70 r x 70 r x 70 r x 70 

H2020 Projesi r x 100 r x 100 r x 100 r x 100 

Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve 
kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek 

süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini 
haiz proje 

r x 40 r x 40 r x 40 r x 40 

Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar 
tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz 

aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje 
r x 20 r x 20 r x 20 r x 20 

r: Projedeki rol için katsayı değeri (Yürütücü için 1.0, Araştırmacı ve Bursiyer için 0.5’tir). 

Koşullar: 

1. Proje faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı
nitelikte yurtiçinde veya dışında 2020 yılı içerisinde başarı ile sonuçlandırılmış ve sonuç raporu
onaylanmış projeler değerlendirmeye alınır.

2. Ulusal/Uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmiş projelerin destek süresinin en az 9 ay
ve AR-GE niteliğinin olması gerekir.

3. Yükseköğretim kurumları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri (BAP), araştırma
altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma kültürünün
desteklenmesine yönelik projeler, sosyal sorumluluk, yerel kalkınma, mesleki eğitim ve
benzeri projeler ve TÜBİTAK-1002 programı kapsamındaki projeler t eşvik 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.
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(2) ARAŞTIRMA

(3) YAYIN

Kanıtlayıcı Belgeler: 

1. Destekleyen kuruluş tarafından onaylı olan ve projenin sonuçlandığını/kapatıldığını gösteren
belge (Kurum yetkilisi imzasıyla verilmiş sonuç raporu).

2. Destekleyen kuruluş tarafından kişinin yönetmelikte ifade edilen görevi yaptığını gösteren
belge (araştırmacı, bursiyer, yürütücü).

3. Proje süresini ve türünü belirten belge.
4. AR-GE niteliğini haiz olan projeler için ilgili kurul kararı.

Proje kapsamında olmamak koşuluyla; yükseköğretim kurumu ile ulusal/uluslararası kurum ve 
kuruluşların yazılı mutabakatı veya onayı ile başlatılmış, sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı 
sağlayıcı nitelikte araştırmacıların kendi kurumu dışında yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile 
yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kurumların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış 
araştırmalar değerlendirmeye alınır. 

FAALİYET TÜRÜ FAALİYET 
ORAN (%) 

A1 A2 A3 A4 

(2) Araştırma

(15 Puan)

Yurtdışı araştırma 
15 x ay 

(araştırma 
süresi) 

15 x ay 
(araştırma 

süresi) 

15 x ay 
(araştırma 

süresi) 

15 x ay 
(araştırma 

süresi) 

Yurtiçi araştırma 
10 x ay 

(araştırma 
süresi) 

10 x ay 
(araştırma 

süresi) 

10 x ay 
(araştırma 

süresi) 

10 x ay 
(araştırma 

süresi) 

Koşullar: 

1. Araştırma 2020 yılı içerisinde tamamlanmış/kapanmış olmalıdır.
2. Çalışma üniversite ile ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların yazılı mutabakatı veya onayı

ile başlatılmış olmalı ve başvuruda sunulacak kanıtlayıcı belgelerde araştırmanın başlangıcı
açıkça belirtilmiş olmalıdır.

3. Araştırmalar ay üzerinden değerlendirilir. Eylem planı, fizibilite raporu ve envanter çalışması
ile 4 aydan az süren araştırmalar değerlendirmeye alınmaz.

Kanıtlayıcı Belgeler: 

1. Araştırmanın ilgili olduğu kurum tarafından hazırlanmış/onaylanmış olan araştırmanın
başlatılmasına yönelik belge.

2. Araştırmanın en az 4 ay süreyle yürütüldüğüne yönelik çalışma süresini gösterir belge.
3. Araştırmanın sonuç raporunun çalışmanın ilgili olduğu kurum tarafından onaylandığını

gösteren belge.

Tez   çalışmaları   hariç,   araştırma   kitabı,   kitap   bölümü,   makale yazarlıkları   ile editörlük ve 
performansa dayalı ses ve/veya görüntü kaydını ifade eder. 
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FAALİYET 
TÜRÜ FAALİYET 

ORAN (%) 

A1 A2 A3 A4 

(3) YAYIN

(30 Puan) 

SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki 
dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi 

k x p x 60 k x p x 80 k x p x 60 k x p x 80 

SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki 
dergilerde yayımlanmış derleme veya 

kısa makale (müstakil yayımlanmış 
olması şartıyla editöre mektup, yorum, 

vaka takdimi, teknik not, araştırma notu 
ve kitap eleştirisi) 

k x p x 30 k x p x 40 k x p x 30 k x p x 40 

Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan 
alanlar için) kapsamındaki dergilerde 

yayımlanmış araştırma makalesi 
k x 20 k x 25 k x 20 k x 25 

Diğer uluslararası hakemli dergilerde 
yayımlanmış araştırma makalesi 

k x 15 k x 20 k x 15 k x 20 

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal 
hakemli dergilerde yayımlanmış araştırma 

makalesi 
k x 15 k x 20 k x 15 k x 20 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 
kapsamındaki dergilerde editörlük 

25 25 25 25 

Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan 
alanlar için) kapsamındaki dergilerde 

editörlük 
15 15 15 15 

Diğer uluslararası hakemli dergilerde 
editörlük 

10 10 10 10 

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal 
hakemli dergilerde editörlük 

10 10 10 10 

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından 
yayımlanmış özgün bilimsel kitap 

k x 100 k x 100 k x 100 k x 100 

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından 
yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü 

k x 60 k x 60 k x 60 k x 60 

Tanınmış uluslararası yayınevleri 
tarafından yayımlanmış özgün bilimsel 
kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en 
çok iki bölüm değerlendirmeye alınır) 

k x 25 k x 25 k x 25 k x 25 

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından 
yayımlanmış özgün bilimsel kitap 

k x 50 k x 50 k x 50 k x 50 

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından 
yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda 
bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki 

k x 15 k x 15 k x 15 k x 15 
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bölüm değerlendirmeye alınır) 

Uluslararası boyutta performansa dayalı 
yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü 

kaydı 
- - - 20 

Uluslararası boyutta performansa dayalı 
yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü 

kaydı 
- - - 10 

Ulusal boyutta performansa dayalı 
yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü 

kaydı 
- - - 10 

k: Yayın faaliyetindeki kişi sayısı için katsayı değeri, p: Dergi ULAKBİM puanı (yayınlandığı yıl için) katsayı değeri 

Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş (5) yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, aynı 
alanda (sosyal, fen, mühendislik veya sağlık bilimlerinde) farklı yazarlara ait Türkçe dışındaki dillerde en az 
20 kitap yayınlamış yayınevini. 

Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş (5) yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, daha önce aynı alanda 
(sosyal, fen, mühendislik veya sağlık bilimlerinde) farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış yayınevini. 

Koşullar: 
1. Yayınlar için 2020 yılı içerisinde C ilt, sayfa ve yıl bilgileri künyesi verilmiş olmalıdır. Kabul

edilmiş olsa dahi henüz yayımlanmamış (sadece DOI numarası verilmiş) yayınlar teşvik
kapsamı dışındadır.

2. Yayın çalışmalarında Senior ve Corresponding Author için ayrı bir puanlama y apılmayacaktır.

3. Kongre,  sempozyum,  konferans  veya   benzeri    bilimsel   etkinlik   kitapçıkları  ve   içeriğinde

yayınlanmış tebliğler, yayın kategorisinde d eğerlendirmeye alınmaz.     Sergiler kapsamında

hazırlanan küratörlük kitapları ve sınavlar için hazırlanmış soru kitapları değerlendirme

dışıdır.

4. Daha önce değerlendirilen bir kitap veya kitap bölümünün yeni baskısı bu kapsamda

değerlendirmeye alınmaz.

Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler: 

1. Kitap Yazarlığı

Tanınmış Ulusal veya Uluslararası Yayınevlerinde yayınlanmış kitap yazarlığı için, kitabın

kapak, basım bilgilerini, ISBN numarasını gösteren ve içindekiler sayfalarının yer aldığı tek

bir dosya.

2. Kitap Bölümü Yazarlığı

Kitabın kapak, basım bilgileri, ISBN numarasını gösteren ve içindekiler sayfaları ve ilgili
bölümün yer aldığı tek bir dosya.

3. Kitap Editörlüğü

Kitap editörlüğü için, kitabın kapak, basım bilgilerini, ISBN numarasını gösteren ve editörlerini
gösteren sayfalarının yer aldığı tek bir dosya.
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(4) TASARIM

 Ayrıca, kitap yazarlığı, kitap içinde bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğü, yayıneviyle yapılan 

 sözleşme, yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. 

4. Dergi Editörlüğü
a. Hakemli dergilerdeki editörlük görevleri için editörlüğünü gösteren belge sunulmalıdır.

b. Derginin tarandığı indekse ilişkin belge sunulmalıdır.

c. Derginin son 5 yıldır yayımlandığını ve yılda en az bir kez yayınlandığını göstermek

üzere, derginin geçmiş yıllara yönelik sayılarına erişilebilecek internet adresi veya

dergiden alınmış yazı veya derginin internet sitesinde buna yönelik bilgi var ise ilgili

internet adresinin beyan edilmesi gerekir.

d. Çok editörlü dergilerde sadece baş editör teşvik kapsamındadır.

e. Farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük değerlendirmeye alınır.

5. Özgün/Derleme/Diğer Makale

a. SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI endekslerinde taranan dergilerdeki makalelerin ilgili indeks

kapsamındaki dergide yayınlandığı belgelendirilmeli, derginin çeyreklik (quartile)

sınıflandırmasını gösteren web sayfasının çıktısı ve makalenin ilk sayfası sunulmalıdır.

b. Diğer alan indekslerine (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) giren veya indekslere

girmeyen dergilerde yayımlanan makaleler için,

i. Derginin ÜAK tarafından temel alanlara ilişkin tanımlanan alan indekslerinde
olduğunu gösteren belge.

ii. Yayımlanmış makalenin ilk sayfasının sunulması,

iii. Derginin en az 5 yıldır yılda en az bir sayı ile yayımlandığını göstermek üzere,

derginin geçmiş yıllara yönelik sayılarına erişilebilecek internet adresi veya dergiden

alınmış yazı veya derginin internet sitesinde buna yönelik bilgi var ise ilgili internet

adresinin beyan edilmesi gerekir.

c. ULAKBİM TR dizin tarafından taranan dergiler için, bu dizinde tarandığını gösteren

belge ve yayımlanmış makalenin ilk sayfasının sunulması gerekir.

Öğretim elemanının akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği bir yapı, ürün veya nesnenin 

özgün ilk çizimi veya özgün tasarımını ifade eder. 

FAALİYET 

TÜRÜ FAALİYET 

ORAN (%) 

A1 A2 A3 A4 

(4) TASARIM

(15 Puan)

Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) 
veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, 

aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı 
15 15 15 15 

Koşullar: 

1. Tasarım faaliyetlerinin değerlendirilmesinde, tasarımın sadece bilim, teknoloji ve sanata
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(5) SERGİ

katkı sağlayıcı nitelikte, başvuru sahibinin kendi alanı ile ilgili olması gerekmektedir. 

2. Tasarımın kamu kurum veya özel hukuk tüzel kişileriyle yapılan sözleşme uyarınca 2020

yılı içerisinde uygulanmış veya ticarileştirilmiş olması zorunludur.

Kanıtlayıcı Belgeler: 

1. Kamu kurumları veya özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konulmuş ve

ticarileştirilmiş tasarımlar için, uygulamaya konulduğu veya ticarileştiği yılı belirten

belge.

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. 

FAALİYET 

TÜRÜ FAALİYET 

ORAN (%) 

A1 A2 A3 A4 

(5) Sergi 

(15 puan) 

Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, 
trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) 

- - - 30 

Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, 
trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) 

- - - 15 

Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik, (sergi, 
bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve 

gösterim) 

- - - 15 

Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik, (sergi, 
bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve 

gösterim) 

- - - 8 

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.
3. Tekrarlayan faaliyetler için en çok iki etkinlik dikkate alınır ve ikinci etkinliğe önceki

puanın yarısı verilir.
4. Eğitim-öğretim ve öğrenci kulüp faaliyetleri kapsamındaki sergiler değerlendirmeye

alınmaz.

Kanıtlayıcı Belgeler: 

1. Serginin özgün bireysel veya grup/karma/toplu nitelikte olup olmadığını, sergi tarihini ve

yerini kanıtlayıcı belge.

2. Uluslararası sergiler için, serginin uluslararası nitelikte olduğuna dair bölüm, anabilim

dalı veya anasanat dalı kurulu kararı.
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(7) ATIF

Ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patentleri ifade eder. 

FAALİYET 

TÜRÜ FAALİYET 

ORAN (%) 

A1 A2 A3 A4 

(6) Patent

(30 Puan) 

Uluslararası patent k x 100 k x 100 k x 100 k x 100 

Ulusal patent k x 60 k x 60 k x 60 k x 60 

k: Patent faaliyetindeki kişi sayısı için katsayı değeri 

Koşullar: 

1. Patent dikkate alınan yıl içerisinde tescil edilmiş olmalıdır.
2. Birden fazla ülkede tescillenmiş aynı içerikli patentler için bir kez başvuru gerçekleştirilir.

3. Ulusal incelemesiz patentler değerlendirme kapsamı dışındadır.

Kanıtlayıcı Belgeler: 

1. Türk Patent ve Marka Kurumu veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş patent tescil
belgesinin nüshası.

Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı yayınlarda öğretim elemanının eserlerine yapılan 
atıfları ifade eder. 

FAALİYET 
TÜRÜ 

FAALİYET 
ORAN (%) 

A1 A2 A3 A4 

(7) Atıf

(30 puan) 

SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki 
dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf 

4 6 4 6 

Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki 
dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf 

1.5 3 1.5 3 

Diğer uluslararası hakemli dergilerde 
yayınlanmış makalelerde atıf 

1 2 1 2 

ULAKBİM tarafından taranan ulusal 
hakemli dergilerde yayınlanmış 

makalelerde atıf 

1 2 1 2 

Tanınmış uluslararası yayınevleri 
tarafından yayımlanmış özgün bilimsel 

kitapta atıf 

4 8 4 8 

(6) PATENT
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Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından 
yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf 

2 4 2 4 

Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası 
kaynak veya yayın organlarında yer alması 

veya gösterime ya da dinletime girmesi 
- - - 8 

Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal 
kaynak veya yayın organlarında yer 

alması veya gösterime ya da dinletime 
girmesi 

- - - 4 

Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş (5) yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, 
aynı alanda (sosyal, fen, mühendislik veya sağlık bilimlerinde) farklı yazarlara ait Türkçe dışındaki 
dillerde en az 20 kitap yayınlamış yayınevini. 

Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş (5) yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, daha önce 
aynı alanda (sosyal, fen, mühendislik veya sağlık bilimlerinde) farklı yazarlara ait en az 20 kitap 
yayınlamış yayınevini. 

Koşullar: 

1. Teşvik başvurularında yalnızca diğer yazarlar tarafından gerçekleştirilen yayınlarda 
(araştırmacının yazar olarak yer almadığı yayınlar) gerçekleştirilen atıflar dikkate alınır. 
Başvuru sahibin sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında üretilen yayınlarına veya 
eserlerine yapılan atıflar geçerlidir, diğerleri kapsam dışıdır.

2. 2020 yılı içerisinde ve öncesinde yayımlanmış çalışmalara yapılan atıflar dikkate alınır ve 
atıf yapan çalışmanın 2020 yılında yayınlanmış  (cilt,  sayfa  no ve yılı verilmiş)  olması   
gerekir. Tam olarak basılmamış sadece DOI numarası olan yayınlardan veya eserlerden 
alınan atıflar değerlendirme kapsamında değildir.

3. Aynı yayın veya esere bir kitabın veya bir makalenin farklı bölümlerinde veya kısımlarında 
yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak bölüm yazarları farklı olan 
kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puanlama yapılır.

Kanıtlayıcı Belgeler: 

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

yapıldığını gösterir sayfa, ilk sayfa, kaynakça tek bir dosya olarak sunulmalıdır. Basım

sayfası; kitabın yayınevi, basım yılı ve telif haklarına yönelik bilgilerin bulunduğu

sayfadır.

2. SCI, SSCI, SCI-Exp ve AHCI 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 görüntüsünün

çıktısı ve derginin indeksini gösteren belge.

3. Diğer indekslerde taranan veya Web of Science taramasında görünmeyen dergilerdeki

atıflar için (Scopus, Google scholar);

a. Her bir atıfın yapıldığı yayının ilk sayfası ve atıfı gösteren kaynakça bölümü
kopyası (atıf yapan derginin cilt, sayfa nosu ve yılı açıkça gösterilmelidir)

b. Derginin  tarandığı  indeks(ler)ini  gösteren  web sayfasının  ekran görüntüsü veya

ilgili bilgiye erişilebilecek web sayfası adresi.
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(8) TEBLİĞ

4. Alan indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için,

a. Her bir atıfın yapıldığı yayının ilk sayfası ve yazarın adının gösterildiği sayfanın bir

nüshası (atıf yapan derginin cilt, sayfa nosu ve yılı açıkça gösterilmelidir).

b. Derginin tarandığı alan  indeks(ler)ini   gösteren web sayfasının  ekran  görüntüsü

veya ilgili bilgiye erişilebilecek web sayfası adresi.

5. Diğer hakemli uluslararası dergilerdeki atıflar için, her bir atıfın yapıldığı yayının ilk

sayfası ve yazarın adının gösterildiği sayfanın bir nüshası (atıf yapan derginin cilt, sayfa
nosu ve yılı açıkça gösterilmelidir).

6. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerdeki atıflar için, derginin ULAKBİM

de tarandığını gösteren belge ve her bir atıfın yapıldığı yayının ilk sayfası ve yazarın

adının gösterildiği sayfanın bir nüshası (atıf yapan derginin cilt, sayfa nosu ve yılı açıkça

gösterilmelidir).

7. Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal veya uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer
alması durumunda ilgili belgelerin, gösterim veya dinletime girmesi durumunda ise
ses/görüntü kayıtlarının sunulması gerekir.

8. Latin alfabesi dışındaki atıflarda, atıf yapılan kaynağın anlaşılır olarak beyan edilmesi

gerekir.

Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve 
tam metni yayımlanan tebliği ifade eder. 

FAALİYET 
TÜRÜ 

FAALİYET 

ORAN (%) 

A1 A2 A3 A4 

(8) TEBLİĞ
(20 Puan)

Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, 
sempozyumda veya kongrede sözlü olarak 

sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam 
bildiri 

k x 15 k x 15 k x 15 k x 15 

k: Tebliğ faaliyetindeki kişi sayısı için katsayı değeri 

Koşullar: 

1. Tebliğ 2020 yılında gerçekleştirilmiş olmalıdır.

2. Yalnızca uluslararası nitelikteki sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğler
teşvik kapsamındadır.

3. Tebliğlerin sunulduğu etkinliğin uluslararası nitelikte kabul edilmesi için, en az 5 farklı ülkeden

sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve etkinlikte tebliğlerin yarıdan fazlasının

Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulmuş olması gerekir.

Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler: 

1. Tebliğin sözlü olarak sunulduğunu gösteren belge.
2. Kongre kitapçığının kapak sayfası, program ve katılım belgesi.
3. Tebliğin uluslararası kongre ve sempozyumda sunulduğunu kanıtlamak için en az 5 farklı

ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katıldığı ve etkinlikte tebliğlerin yarıdan fazlasının
Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulmuş olduğuna dair kanıt belgesi.
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(9) ÖDÜL 

4. Tebliğin tam metin dosyasının ve/veya bildiri kitabı kapağı, içindekiler sayfası ve tam metnin 
ilk sayfasının bir nüshası. 

5. Etkinliğin uluslararası niteliğini haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek 
üzere ilgili Üniversite Yönetim Kurulu kararı. 

 

 

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. 

 

 
FAALİYET 

TÜRÜ 

 

 
FAALİYET 

 
ORAN (%) 

A1 A2 A3 A4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(9) ÖDÜL 

(20 Puan) 

(Çalışma/proje/ 
yayın 

teşvik/teşekkür- 
Başarı belgesi ve 
plaketi/burs/onur  
belgesi/ hizmet 
belgesi hariç) 

YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü 100 100 100 100 

TÜBİTAK Bilim Ödülü 100 100 100 100 

TÜBA Akademi Ödülü 100 100 100 100 

Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü 
(sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez 

verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet 
sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir 

değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı 
çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için 

en fazla bir defa puanlama yapılır) 

 
 

 
40 

 
 

 
40 

 
 

 
40 

 
 

 
40 

Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü 
(sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez 

verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet 
sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir 

değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı 
çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için 

en fazla bir defa puanlama yapılır) 

 
 

 
20 

 
 

 
20 

 
 

 
20 

 
 

 
20 

Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat 
etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen 
uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı 
çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için 

en fazla bir defa puanlama yapılır) 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
40 

Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat 
etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen 
ulusal derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma 
veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla 

bir defa puanlama yapılır) 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
20 

Mevzuat çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, 
yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası 

kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, 
mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari 
tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
20 

 

 
- 
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 alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon 
hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı 

ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır) 

    

Koşullar: 

 
1. Tebliğler için verilen ödüller, dergi hakemlikleri için yayınevleri veya dergiler tarafından 

verilen ödüller ve başvuru sahibinin üniversitesinden almış olduğu ödüller değerlendirmeye 
alınmaz. 

2. Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır. 

3. Ödülün alındığı tarih geçerlidir. 

4. Alınan ödülün, öğretim elemanının bilim alanı ile ilgili olması gerekir. 
5. Yurtiçi veya yurtdışı kamu kurum ve kuruluşlardan alınan ödül için, sürekli olarak verilen, 

daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve 
akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olması gerekir. 

 
Kanıtlayıcı Belge ve Bilgiler: 

 

1. Yetkili mercilerce onaylanmış ödül belgesinin nüshası. 
2. Kamu kurum ve kuruluşlardan alınan ödül için, daha önce en az 5 kez verildiğini, ilgili kurum 

ve kuruluşun internet sayfasından duyurulduğunu ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme 
jürisi veya seçici kurulunun olduğunu gösteren belgeler. 

3. Güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen ödül için etkinliğin sürekli 
düzenlendiğini gösteren belge. 




