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31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazetede 27.12.2016 tarihli ve 

2016/9714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Akademik Teşvik Ödeneği 
Yönetmeliği” nin 4.Maddesinin 2. Fıkrasında “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz 
Komisyonu”, başvurular başlamadan önce uygulama usul ve ilkelerinin belirlenerek 
duyurulmasından, akademik teşvik başvuru takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve 
ödeme yapılacak yılın 15 Şubat tarihine kadar sürecin tamamlanmasından sorumludur” hükmü 
uyarınca; 
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu 
tarafından uygulama usul ve ilkelerine ilişkin rehber hazırlanmıştır. 

 
1. 2017 yılı teşvik ödemesi yalnızca 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 

faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tarihler dışında kalan faaliyetler kabul edilmeyecektir.  
2. Teşvik ödeneği başvurularında, akademik faaliyetlere ilişkin YÖKSİS'ten alınan çıktı (son sayfa 

imzalı ve diğer sayfalar paraflı) ile birlikte her bir faaliyet türü için öngörülen bilgi ve belgelerin 
ATOSİS çıktısı olarak paraflı sunulması zorunludur.  

3. Başvuru formunda belirtilen akademik faaliyetlerin tümü için sunulan belge ve bilgilerin ilgili 
faaliyetin yönetmelikte tanımlanan koşullara uygunluğunu sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye 
imkân sağlayıcı kesin bilgiler içermesi gerekmektedir. Bu bilgi ve belgeler KTÜ-ATOSİS üzerinden 
yüklenmelidir. 

4. Komisyonlar   istenen  belgelere  ek  olarak  yönetmelik  kapsamında  karar  alabilmek için başka 
belgeler de talep edebilirler. Web sitelerinden alınacak ekran görüntüleri destekleyici belgeolarak
sunulabilir fakat  bunların hangi internet adresinden alındığı not edilmelidir (açık web adresi)   

 5. Akademik teşvik ödeneği için başvuruda bulunan öğretim elemanlarının akademik faaliyetlerinin 
yalnızca kendi temel bilim alanı ile ilgili faaliyetleri konulmalıdır.  

 6.  Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı faaliyet puanı otuz puanı, akademik teşvik 
puanı (toplam faaliyet puanı) ise yüz puanı geçemez. 

7. Toplamda 30 puan almamış öğretim elemanının başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
8. Puanların hesaplanmasında ve ödeme yapılmasında, öğretim elemanının başvuru yaptığı tarihteki 

kadro unvanı esas alınır. 
9. Öğretim elemanının teşvik ödeneği alabilmesi için kadrosunun üniversitede olması gerekmektedir. 

Kadrosu üniversitede olmakla birlikte başka üniversite veya kurumlarda görevli olan ve maaşını 
oradan alanlar ile aylıksız izinli olanlar teşvik ödeneği alamayacaktır.  

10. Özel bir paylaşım oranı olmayan veya isim sıralaması/derecelendirmesi bulunmayan faaliyetler 
için “oran/kişi sayısı” oranı dikkate alınır. Ancak, sergi faaliyet türündeki karma etkinlikler kişi 
sayısına bakılmaksızın tam puanla değerlendirilir. 

11. Birden fazla öğretim elemanıyla gerçekleştirilen yayın ve tebliğ faaliyetlerinde puan teşvik 
oranlarının belirlenmesinde: 

 Birinci isim için %100’ü, 
 Yayındaki sorumlu yazar (corresponding author) ve senyör yazar (yayının yapıldığı 

alanda daha önce en az on adet uluslararası yayın yapmış makaledeki son isim) ile 
tebliği sunan isim için yazar sırasına bakılmaksızın %100’ü, 

 İkinci isim için %90’ı, ) Üçüncü isim için %80’i, 
 Dördüncü isim için %70’i, 
 Beşinci ve daha sonraki isimler için %50’si, dikkate alınır. 

12. Birden fazla öğretim elemanının görev aldığı proje faaliyet türünde teşvik puanı oranının 
belirlenmesinde: 

 Yürütücü için %100’ü, 
 Araştırmacı veya danışman öğretim üyesi için %80’i, 
 Araştırmacı veya danışman; öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve uzman 

için %70’i dikkate alınır. 
13. Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir araştırmacı için ayrı 

puanlama yapılır. Aynı esere bir kitabın veya makalenin farklı bölümlerinde/kısımlarında yapılan 
atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak, bölüm yazarları farklı olan kitaplarda farklı 
bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi yapılır. 
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AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ  

BAŞVURU SÜRECİ 

Akademik Teşvik Ödeneğinden 
yararlanmak isteyen öğretim 

elemanlarının YÖKSİS üzerinden 
alacakları başvuru formunu imzalayarak 
ilgili akademik takvimde belirlenen son 

tarihe kadar “Birim Akademik Teşvik 
Başvuru ve İnceleme Komisyonuna” 

teslim edilir. 

Başvuru formunda belirtilen akademik 
faaliyetlerin tümü için sunulan belge ve 
bilgilerin ilgili faaliyetin yönetmelikte 

tanımlanan koşullara uygunluğunu 
sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye 

imkân sağlayıcı bilgiler içermesi 
gerekmektedir. 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve 
İnceleme Komisyonu başvuruları 
inceleyerek hazırladıkları karar 

tutanağını, başvurularla ilgili 
değerlendirme raporunu ve ekinde puan 

tablosunu imzalı olarak Akademik 
Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz 

Komisyonuna  gönderir. 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve 
İnceleme Komisyonu tarafından 

hazırlanan değerlendirme raporunda, 
reddedilen veya puan değerinde 

değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle 
ilgili olarak gerekçeli açıklama yazılması 

zorunludur. 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme 
ve İtiraz Komisyonu, Birim Akademik 

Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu 
tarafından gönderilen başvuruları ve 

değerlendirme kararlarını inceler.  

  Gerekli gördüğü hallerde başvuru  
  sahiplerinden ek belge ve bilgi talep    
  edebilir ve/veya birimlerden gelen 

  kararlar üzerinde değişiklik yapabilir.    

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme 
ve İtiraz Komisyonu kararı gereğince 
akademik teşvik puanları ilgili takvim 

gereği Üniversitemiz web sayfasında ilan 
edilecektir.  

İlgili tarihten sonra komisyon 
kararlarına karşı Yönetmeliğin 

6.Maddesinin 6.Fıkrası uyarınca aynı 
komisyona yapılacak itirazlar, itiraza 

ilişkin somut bilgilerin yer aldığı bireysel 
dilekçe ile ekinde Personel Dairesi 

Başkanlığı’na iletilmek üzere Rektörlük 
Yazı İşleri’ne yapılacaktır. 
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FAALİYETLERE İLİŞKİN SUNULACAK BELGELER 
 

(1)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. 

 
ALT FAALİYET 

 
DETAYI BELGELER 

 
Uluslararası destekli 
sonuçlandırılmış proje 

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

 
1) Proje sonuç raporunun ilgili kurumca 
kabul edildiğini gösteren tarihli belge 
 
2) Proje kapsamındaki  görevin tanımlandığı 
belge (Proje sözleşmesi, sonuç raporu yada 
proje künyesinden konuya ilişkin belge) 
 
  
 

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

Ulusal destekli 
sonuçlandırılmış proje 

TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje 

Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca 
Ar-Ge niteliğindeki projeler)* 

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi 

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

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

Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün 
tasarım projeleri)** 

 

* Projelerin Ar-Ge niteliği taşıdığına dair belge/ilgili kurul kararı sunulmalıdır. 
 
**Projelerin bilimsel değerlendirme süreci sonucunda onaylanarak bütçe desteği sağlanmış olduğuna 
ilişkin belge sunulmalıdır.   
 
UYARI 1: Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların (TÜBİTAK lisans, yüksek lisans 
ve doktora bursları gibi) ve öğrencilerin araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik (Tübitak 2209 A 
ve 2209 B gibi) 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. 
 
UYARI 2: Bilimsel değerlendirme sürecinden geçmeyen projeler akademik teşvik kapsamında 
değerlendirilemez. 
 
UYARI 3: Bursiyer ve YÖKSİS’te karşılığı bulunmayan diğer proje görevlerine puanlamada yer 
verilmemektedir.  
 
UYARI 4: Aynı yıl içinde yürütülen bir projede projenin konusuyla alakalı uluslararası tebliğ 
sunulabilir. 
 
UYARI 5: TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Programları kapsamında yürütülen projeler, 
yönetmelikteki proje tanımına uygun olmak ve yeterli düzeyde kanıtlayıcı bilgi ve belge sunmak 
kaydıyla teşvik kapsamında değerlendirilir. 
 
UYARI 6: BAP projeleri (altyapı, lisans öğrenci, fikri ve sinai mülkiyet hakları destek, yurt dışı 
araştırma desteği. bilimsel toplantı desteği projeleri vb. hariç) Ar-Ge projesi kapsamında 
değerlendirilir. 
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(2)ARAŞTIRMA: 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. 

 
ALT FAALİYET 

 
DETAYI BELGELER 

 
Araştırma 

Yurtdışı 
1)Üniversite başlangıç onayı ve tarihi/ön 
onay belgesi 
2)Üniversite tarafından onaylanmış sonuç 
raporu/Tescilli sonuç raporu (tarihli) 
3) Görevlendirme belgesi (tarih bilgilerini 
içeren) /ÜYK kararı  

Yurtiçi 

 

UYARI 1: Doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ve lisans bitirme tezleri ARAŞTIRMA faaliyeti adı altında 
puanlanmaz. 
 
 
 
 
(3) YAYIN: Tez çalışmaları hariç, araştırma kitabı, ders kitabı, kitap bölümü, ansiklopedi maddesi ve 
makale yazarlıkları ile editörlük, editörler kurulu üyeliği, yayın kurulu üyeliği, dergi hakemlikleri, 
tercüme ve tercüme editörlüklerini ve performansa dayalı ses ve/veya görüntü kaydını ifade eder. 

 
ALT FAALİYET 

 
DETAYI BELGELER 

 
Bilimsel (Tez hariç) kitap 

Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel 
kitap 

1) Kitap künyesi (kitap adının, yazarlarının 
(varsa editörlerinin), yayınevi ve basım 
tarihinin, ISBN, telif hakkı bilgilerinin) yer 
aldığı sayfa/sayfalar 
2) Yayınevine ilişkin belgeler* 
3) Kitabın tekrar baskısı yapılmış ise yeni 
baskıyı gösteren kapak  

Alanında ulusal yayımlanan bilimsel 
kitap 

 
Ders kitabı 

Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı 

Alanında ulusal yayımlanan 
ders kitabı 

Kitapta editörlük 

Alanında uluslararası yayımlanan kitap 
editörlüğü 1) Editörlüğü yapılan kitap künyesi (kitap 

adının, editörlerinin, yayınevi, ISBN ve basım 
tarihinin) yer aldığı sayfa/sayfaları 
 2) Yayınevine ilişkin belgeler* Alanında ulusal yayımlanan 

kitap editörlüğü 

Kitap bölümü 

Alanında uluslararası yayımlanan kitap 
bölümü 

1) Kitap künyesi (kitap adının, yazarlarının, 
yayınevi, içindekiler kısmı ve basım 
tarihinin) ve adayın yazarı olduğu  bölümün 
ilk sayfası  

2) Yayınevine ilişkin belgeler* 

2) Yayınevine ilişkin belgeler* 

Alanında ulusal yayımlanan 
kitap bölümü 

Kitap tercümesi Alanında yayımlanmış tam kitap çevirisi 

Çevirisi yapılan kitabın adı, 
çevirmen/çevirmenlerinin adı, telif, tercüme 
izni, yayınevi ve basım tarihinin yer aldığı 
sayfa/sayfaları 
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Ansiklopedi konu/ 
madde yazarı 

Alanında uluslararası 
yayımlanan ansiklopedi 
konusu/maddesi 

1) Ansiklopedi konu/ madde yazarlığı yapılan eserle ilgili 
bilgilerin (eser adının, editörlerinin, yayınevi ve basım tarihinin) 
yer aldığı sayfa/sayfalar  
 2) Madde yazarlığı yaptığını gösteren belge   
3) Yayınevine ilişkin belgeler 
4)İnternet ortamda yayımlanan ansiklopediler için ilgili 
konunun/maddenin bulunduğu web sitesinin ekran 
görüntüsünün sunulması ve ekran görüntüsünün alındığı 
internet sitesi adresinin belirtilmesi zorunludur. 

Alanında ulusal 
yayımlanan ansiklopedi 
konusu/maddesi 

Dergi editörlüğü 

SSCI, SCI-Exp, AHCI 
kapsamındaki 
dergilerde editörlük 1)Editör olunduğunu gösteren (dergi yıl ve sayısını da 

gösteren)belge /ekran görüntüsü 
2) Derginin tanımlanmasına ilişkin belge (tarandığı indekse ve 
hakemli oluşuna ilişkin belge) * 
 

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI 
dışındaki alan 
endekslerindeki 
dergilerde editörlük ESCI kapsamındaki 
dergilerde editörlük 

Özgün/derleme makale 

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

1)Makalenin ilk sayfası. İlgili yayının AVESİS’e Web of Science 
(WOS) sorgulaması yoluyla eklenmiş olması durumunda 
makalenin örneğinin sunulması gerekli değildir. Ancak, 
correspondence yazar olarak beyanda bulunan araştırmacıların 
yayın kaydı WOS’tan eklenmiş olsa dahi makalenin en az ilk 
sayfasını yüklemeleri zorunludur. 
2)İlgili derginin SCI, SCI-EXP, SSCI, AHCI ve ESCI indeksleri 
tarafından tarandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer 
aldığı internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İlgili 
yayının AVESİS’e Web of Science (WOS) sorgulaması yoluyla 
eklenmiş olması durumunda derginin ilgili indekslerde 
tarandığına dair belge sunulması gerekli değildir. 
3)Makale tipini (özgün makale, teknik not, , kısa makale, yorum, 
vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu, 
vb.) gösteren belge, 
4)Senior yazar beyanı bulunan araştırmacılar ilgili alanda geçmiş 
tarihli 10 adet uluslararası yayına sahip olduğunu gösteren belge 
veya internet sayfası ekran görüntüleri  
**Derginin tanımlanmasına (Hakemli dergi: Yılda en az bir kez 
olmak üzere, son üç yıldır düzenli olarak yayımlanmakta olan 
hakemli dergi) ilişkin belge , 
 

ESCI kapsamındaki 
dergilerde yayımlanan 
tam makale 

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

Diğer hakemli ulusal veya 
uluslararası 
dergilerde yayımlanan 
tam makale** 

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

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

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI 
dışındaki alan 
endekslerinde 
yayımlanan makale 

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

Özgün kişisel kayıt 1) Performansa dayalı etkinliğin ulusal veya uluslararası 
niteliğini ve dikkate alınan yılda yayımlanmış olduğunu gösteren 
belge,   
2) Etkinliğin özgün kişisel kayıt veya karma kayıt niteliğini 
gösteren belge,   
3) CD, DVD veya benzeri ortamdaki kayıtların varlığını gösterir 
belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası ekran 
görüntüleri  

 
Karma kayıt 

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

Özgün kişisel kayıt 

Karma kayıt 

Hakemlik 

SSCI, SCI-Exp, AHCI 
kapsamındaki 
dergilerde hakemlik 1) Hakemlik faaliyetinin tamamlanmış olduğunu gösterir belge  

(makale gönderme sistemi/e-mail çıktısı/ yazışmalarda 
kullanılan mektup, vb.) 
 
2) Derginin tarandığı indekse yönelik belge * 

ESCI kapsamındaki 
dergilerde hakemlik 

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI 
dışındaki alan 
endekslerindeki 
dergilerde hakemlik 
Diğer hakemli ulusal veya 
uluslararası 
dergilerde hakemlik *TANIMLAMALAR: 

Hakemli dergi: Yılda en az bir kez olmak üzere, son üç yıldır düzenli olarak yayımlanmakta 

olan hakemli dergiyi, 

Ulusal yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten ve daha önce aynı 

alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevini, 

Uluslararası yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, 

yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının 

kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış olan 

yayınevini, 

Alan İndeksi: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanan doçentlik başvurusu için kabul edilen endeksleri, 
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UYARI 1: Doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ve lisans bitirme tezleri KİTAP faaliyeti adı altında 
puanlanmaz. 
 

UYARI 2: Yayında sorumlu yazar (corresponding author) ve senyör yazar olma durumu 
belgelenmelidir. Senyör yazar olma durumunun belgelenmesi için yayının yapıldığı alanda daha önce 
en az on adet uluslararası yayın yapılmış olduğunu belirten yayın listesi eklenmelidir. 
 
UYARI 3: Tekrar baskısı yapılmış kitap veya kitap bölümleri, aynı yıl içerisinde tekrar eden sergi, 
konser ve gösterilerin puanlanmasında, mevcut değerlendirme yılındaki faaliyet puanının %50’si 
uygulanır. 
 
UYARI 4: Yayınlar 2017 yılı içerisinde yayımlanmış olmalıdır. Kabul edilmiş olsa dahi henüz 
yayımlanmamış yayınlar teşvik kapsamı dışındadır. Cilt, sayı, sayfa numarası olmayan yayınlar DOİ 
numarası alınmış olsa bile kabul edilmemektedir.  
 
UYARI 5:  Hakemli dergilerde 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. 
 
UYARI 6: İndekse girmeyen “Hakemli Dergilerde” yayınlanan yayınların puanlanabilmesi için derginin 
en az 3 yıldır yayında olduğunun belgelenmesi gerekmektedir. 
 
UYARI 7: Proje hakemlikleri, döner sermaye üzerinden yapılan işlerin raporları, mahkeme 
bilirkişilikleri ve diğer bilirkişi raporları “hakemlik” kapsamında değerlendirilmez. 
 
UYARI 8: Ses ve görüntü kaydına ilişkin puanlama yapılabilmesi, özgün ve performansa dayalı olma 
şartına bağlanmıştır. Bu tanımlama çerçevesinde Radyo/TV ve benzeri konuşmalar puanlamaya tabi 
tutulmamıştır.   
 
 
 
 
(4) TASARIM: Öğretim elemanının akademik faaliyet alanında bir yapının, teknik veya endüstriyel 
ürünün ilk taslağı, çizim ve dizayn halini ifade eder. 

 
ALT FAALİYET 

 
DETAYI BELGELER 

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

Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri 
bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 

1)Kamu kurumları veya özel hukuk tüzel kişileri 
bünyesinde uygulamaya konulmuş sanatsal 
tasarımlar için, sanatsal tasarımı ve uygulamaya 
konulduğu yılı belirten onaylı belge  
2) Söz konusu faaliyeti gerçekleştirmek için 
üniversitenin ilgili kurullarınca onaylanan 
görevlendirme belgesi 
3) İlgili tasarımın yetkili kurul veya mercilerce 
tescillendiğini veya uygulamaya konulduğunu 
gösteren belge  
4) Tasarımın sureti 
* Bilimsel yayınla tescillenmiş sanatsal 
tasarımlar için, yayının yayımlanmış halini 
gösterir belge  
 

Bilimsel yayınla tescillenmiş* 

 
Bilimsel tasarım 

Bilimsel yayınla tescillenmiş* 

Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri 
bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 

Faydalı obje TSE/TPE tarafından tescillenmiş 
Faydalı Obje/Model çalışmaları için TSE veya 
TPE tescil belgesi 

 

UYARI 1: İlgili akademik faaliyet kapsamı dışındaki Web tasarımı, Sempozyum/Kongre/Panel vb. 
faaliyetler için afiş tasarımı, Kitap/dergi vb. yayın kapak tasarımı tasarım faaliyeti içerisinde 
değerlendirilemez.  
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(5) SERGİ: 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. 

 
ALT FAALİYET 

 
DETAYI BELGELER 

Özgün kişisel etkinlik 

Uluslararası* 

 

 

1)Serginin/vd. tanımlanan etkinliklerin 
ulusal/uluslararası olduğunu gösteren onaylı 
belge   
2)Serginin/vd. tanımlanan etkinliklerin özgün 
kişisel etkinlik/karma etkinlik olduğunu 
gösteren onaylı  belge   

   3) Serginin/vd.tarihini ve yerini gösteren  
   belge  

*Serginin/vd.tanımlanan etkinliklerin 
uluslararası olarak değerlendirilmesi için 
serginin uluslararası olduğunun bölüm, 
anabilim dalı veya anasanat dalı 
kurullarınca onaylanmış olması gerekir. 

Ulusal 

Karma etkinlikler 

Davetli/yarışmalı uluslararası* 

Davetli/yarışmalı ulusal 

 

UYARI 1: Öğretim elemanının akademik faaliyet alanı dışında gerçekleştirdiği etkinlikler 
değerlendirmeye alınmaz. 
 
UYARI 2: Ders kapsamında yapılan ve/veya öğrencilerin ürettiği ve öğretim materyalleri ile 
düzenlenen sergiler değerlendirmeye alınmaz. 
 
UYARI 3: Yıl içinde tekrar eden sergilere mükerrer puanlama yapılamaz. 
 
 
 
 
(6) PATENT: Ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patentleri ifade eder. 
 

DETAYI BELGELER 

Alanında uluslararası tescillenmiş patent 
1) TPE veya uluslararası yetkili mercilerce 
düzenlenmiş patent tescil 
belgesi/sertifika/web sayfası çıktısı (tarihli) 

 
Alanında ulusal tescillenmiş patent 

 

UYARI 1: Uluslararası patent belgesi İngilizce’den başka bir dilde alınmışsa onaylı tercümesi ile 
birlikte sunulmalıdır.  
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(7) ATIF:  Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı yayınlarda öğretim elemanının eserlerine 
yapılan atıfları ifade eder. 
 

DETAYI BELGELER 

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

 
1)Atıfa dair belge (kitabın adı, basım yılı, 
yayınevine ilişkin belge ), esere atıf yapılan 
sayfası ya da atıf yapıldığını gösteren belge  ve 
kaynakça listesi) 
 

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

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 * 

1)Atıfa dair belge  (Bkz. Uyarı 1) 
 

 2)Derginin tarandığı indekse yönelik belge   
 
 

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 

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

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

Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin 
seslendirilmesi 

1) Bestenin kendisine ait olduğunun 
belgelenmesi  

2) Bestenin konserde seslendirildiğine ait 
yazılı veya görsel belge  

  

UYARI 1: SCI, SSCI, SCI Expanded, AHCI ve ESCI indekslerinde taranan dergilerdeki ve kitaplardaki atıflar 
için, Web of Science sayfası üzerinden gerçekleştirilen atıf sorgulama sonucunda, araştırmacının 
yayınlarına atıf yapan diğer yayınların listesinin ekran görüntüsüne ait çıktılar, atıfa dair belge olarak 
sunulabilir.  
Web of Science sayfasında yer almayan atıflar için; atıf yapan makalenin ilk sayfası(isim, basım yılı, 
yayınevine ilişkin belge) esere atıf yapılan sayfası ya da atıf yapıldığını gösteren belge  ve kaynakça listesi) 
 
UYARI 2: Akademik sınıflamalarda ve faaliyetlerde yer almasa dahi öğretim elemanlarının diğer 
çalışmalarına yapılan atıflar puanlamaya dâhil edilir. 
 
UYARI 3: Kişinin kendine yaptığı atıflar puanlamaya dâhil edilmez.  
 
UYARI 4:  Sadece 2017 yılında alınan atıflar dikkate alınır. Aynı esere bir kitabın veya makalenin farklı 
bölümlerinde/kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak, bölüm 
yazarları farklı olan kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi 
yapılır. 
 
UYARI 5: Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir araştırmacı için ayrı 
puanlama yapılır.  
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(8) TEBLİĞ:  Bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış 
(bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında) tebliğleri ifade eder. 

 

DETAYI BELGELER 

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ * 

1) Toplantının adının ve yapıldığı yılı 
gösteren sayfa ile tebliğin ilk sayfası   
2) Tebliğin davetli, sözlü tam metin, sözlü 
özet veya poster olarak sunulduğunun ve 
yayınlandığının değerlendirilmesine yetecek 
düzeyde bilgi: 
-Tebliğler kitabının kapak sayfası, kitabının 
içindekiler sayfası ve tebliğin ilk sayfası 
/yalnızca özet metin basılmışsa özet sayfası 
3) Bilim kurulunda en az beş yabancı  
akademisyenin bulunduğunu gösteren belge   
*Davet yazısı/ Davetli Konuşmacı 
olduğunu gösteren belge 

 

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

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve 
yayımlanan tebliğ 

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

 

UYARI 1: Yayında sorumlu yazar (corresponding author) ve senyör yazar olma durumu 
belgelenmelidir. 
 
UYARI 2: Uluslararası tebliğlerin puanlanabilmesi için yurtiçinde veya yurtdışında yapılmış olmasına 
bakılmaksızın toplantı/sempozyum/kongre bilim kurulunda en az beş yabancı uyruklu ve 
yurtdışından akademisyenin bulunması gerekir. 
 
UYARI 3: Sunulan tebliğ; makale ya da kitaba dönüştürülmesi durumunda bu faaliyetten atıf alınabilir. 
Ancak,  bu durumda faaliyetin ayrı ayrı veya farklı akademik faaliyet alanında tekrar puanlanması 
mümkün değildir.  
 

  
(9)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. 

 

DETAYI BELGELER 

TÜBA veya TÜBİTAK’tan alınan bilim ödülü 

1)Yetkili mercilerce onaylanmış (tarihli) ödül 
belgesi 

2)Akademik veya sanatsal ödüle ilişkin kurul 
kararı 

 3)Ödül veren kurulun /kurul 
değerlendirmesinin yönetmeliğe uygunluğuna 
ilişkin belge 

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü 

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

Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi 

etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına 

belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) 
Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül 

 

UYARI 1: Bilimsel, kültürel yada sosyal organizasyonlardan alınan Çalışma / proje / yayın teşvik / 
teşekkür - başarı belgesi ve plaketi / burs / onur belgesi / hizmet belgesi/davet mektubu/hakemlik 
belgeleri ödül kapsamında değerlendirilmez.  
 
UYARI 2: Aynı faaliyetten dolayı birden fazla ödül alınabilir. Bu durumda her bir ödül puanlamaya ayrı 
ayrı dâhil edilir. 
 
UYARI 3: Ödüllerin değerlendirilebilmesi için öğretim elemanının adına belge düzenlenmiş olması 

gerekmektedir.  


