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Akademik Teşvik Kapsamında Başvuruda 
Yer Alan Faaliyetler

1- PROJE

Doç. Dr. Murat GÜNEY

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi



Proje: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi,

özel şartları, diğer kurum, kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce

sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta

doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit

edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek

mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen

faaliyetler bütününü ifade eder.



Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi

MADDE 7- (2)

Proje faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı

sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile sonuçlandırılmış ve

sonuç raporu onaylanmış projeler değerlendirmeye alınır.

Döner sermaye üzerinden yapılan dış kaynaklı (yurtiçi veya yurtdışı)

projelerin bu kapsamda değerlendirilebilmesi için projenin Ar-Ge niteliğinin

olması ve toplam proje süresinin 9 aydan az olmaması koşulu aranır (Projenin

maddi desteği üniversiteye aktarılmış olmalıdır).

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun sadece akademik

destekleri bu kapsamda değerlendirmeye alınır.

Proje faaliyeti için sadece “Yürütücü”, “Araştırmacı” ve “Bursiyer” görevleri

için teşvik puanı hesaplanmaktadır.

Kapsam dahilinde olanlar



TUBİTAK’ın sanayi, kamu, girişimcilik, bilimsel etkinlik ve bilim-toplum destek

projeleri değerlendirmeye alınmaz.

 Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin

araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler,

Yükseköğretim kurumları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri

(BAP),

Yerel kalkınma, topluma hizmet, mesleki eğitim, sosyal sorumluluk ve benzeri

amaçlar için fon sağlayan Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kalkınma ajansları ve benzeri

kurumların destekler projeleri,

Kapsam dışında olanlar



Döner sermaye üzerinden yapılan bilirkişilikler ve danışmanlıklar,

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım projeleri değerlendirmeye

alınmaz.

Yürütülmüş bir proje için farklı kurum veya kuruluşlarca tamamlayıcı

veya destekleyici mahiyette bütçe desteği sağlanmasına yönelik olup

temelde aynı projenin parçası veya uzantısı olan çalışmalar için mükerrer

puanlama yapılmaz.

YÖKSİS’te karşılığı bulunmayan diğer proje görevleri için puanlama

yapılamamaktadır.

Kapsam dışında olanlar



Başvuruda Gerekli olan / Beyan edilecek olan Belgeler

 Destekleyen kuruluş tarafından projenin sonuçlandığını/kapatıldığını

gösteren onaylı belge,

 Proje kapsamındaki görevin tanımlandığı belge (Yürütücü, araştırmacı, 

bursiyer),

 Proje türünü (1001, 1002, 3001, COST, H2020 vs.) belirten belge,

 Proje süresini gösterir belge,

 Projenin AR-GE niteliği taşıdığının anlaşılması için belge.



Projeler değerlendirilirken karşılaşılacak başlıca sorular ve cevapları

1. BAP Projeleri Teşvik kapsamına dahil edilmemektedir. 

2. TÜBİTAK Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Bursları Teşvik kapsamında

değerlendirilmemektedir.

3. TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Destek Programları kapsamında sonuçlanan öğrenci

projelerinde danışman olan öğretim üyesi bu faaliyetini teşvik kapsamında

değerlendirilmemektedir.

1. Araştırmacıların Teknopark’ta yürüttüğü projeler kapsamında aldığı proje görevleri

teşvik kapsamında değildir.  Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projelerin değerlendirilmesi

uygundur.

2. TÜBİTAK Tekno-Girişim ve TEYDEB projeleri: İlgili yönetmelikteki proje tanımına uygun

olmak (Ar-Ge Projeleri) ve yeterli düzeyde kanıtlayıcı bilgi ve belge sunmak kaydıyla

teşvik kapsamında değerlendirilmesi uygundur.



ÖRNEK PROJE





ÖRNEK PROJE



Ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış,

Bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş, Sonuç raporu ilgili mercilerce

onaylanmış araştırma çalışmaları, Projenin Ar-Ge niteliğinde olması ve

toplam proje süresinin 9 aydan az olmaması.

Diğer Kamu Kurumlarınca Desteklenmiş (Bakanlıklar, Belediyeler, Valilikler)

 TÜBİTAK projelerinin sadece akademik destekleri bu kapsamda

değerlendirilir (Bilim ve Toplum projeleri 4000’li kodlar bu kapsamda

değildir). Öğrenci projeleri, İŞKUR, KOBİ ve kalkınma ajanslarından

desteklenen projeler ve danışmanlıklar bu değerlendirmeye alınmaz.

Şonuç olarak  Akademik Teşvikte Projelerin Kabul görmesi için özetle;



PROJE PUANI HESAPLAMA 



2- ARAŞTIRMA

Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Ersen ERASLAN

Tıp Fakültesi Fizyoloji AD.

Ocak - 2021



Araştırma

Tanım; Proje maddesi kapsamında olmamak koşuluyla;

bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, kurum

dışında görevlendirme ile yurt içinde veya yurt dışında en az

dört 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 sistematik araştırmaları, ifade eder.



Araştırma Faaliyetinin 
Değerlendirilmesinde 

Sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, ilgili

yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izni ile kurum

dışında görevlendirme ile yurtiçinde veya yurtdışında başarı

ile yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kurumların yetkili

mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış araştırmalar

değerlendirmeye alınır.



Yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izninin

başvuruya eklenmesi gerekir.

Araştırmalar ay üzerinden değerlendirilir. Eylem planı,

fizibilite raporu ve envanter çalışması ile iki aydan az

süren araştırmalar değerlendirmeye alınmaz.

Araştırma Faaliyetinin 
Değerlendirilmesinde 



Puanlama



Kanıtlayıcı Belgeler

Üniversite yönetim kurulunun izin kararı,

Araştırmayı onaylayan kurum veya kuruluş tarafından

araştırma sonuç raporunun kabul edildiğini gösteren belgenin

fotokopisi başvuru dosyasına eklenmelidir.



Kanıtlayıcı Belgeler

Araştırmacının en az 4 ay süreyle kadrosunun bulunduğu

kurum dışında yürütülmüş olduğunu gösteren belge,

Sonuç raporundaki araştırmanın künyesinin (araştırma adı

ve numarası, tamamlanma tarihi, yönetici ve araştırmacılarının

isimleri, vb.) yer aldığı kapak sayfası(ları), Özet ve İçindekilerin yer

aldığı bölümler, başvuru dosyasına eklenmelidir.



Kanıtlayıcı Belgeler

Karşı tarafın araştırmanın yapılmasına dair izin,

başlama ve bitiş yazısı.

Doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ve lisans bitirme

tezleri Araştırma faaliyeti adı altında puanlanmaz.



3-TEBLİĞ

Doç. Dr. Özgür BABAYİĞİT

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Ocak 2021



n) Tebliğ: Hakemli uluslararası bilimsel konferans, 

sempozyum veya kongrede sözlü olarak sunulan ve 

yayımlanan bildiriyi ifade eder. 



(9) (Değişik:RG-17/1/2020-31011-CK-2043/3 md.)

Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin
uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için;

Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan
konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının
Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır.

Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı 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 yayımlanmış tam metninin
sunulması gerekir.



Tablo 4 

Faaliyet Hesaplama Tablosu

SIRA 

NO

AKADEMİK

FAALİYET

TÜRÜ

FAALİYET ORAN (%)

A1*

Alanları

A2**

Alanları

A3***

Alanı

A4****

Alanı

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

(Değişik:RG-17/1/2020-31011-CK-2043/5 md.) 



4- KİTAP VE KİTAP BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Yunus ÖZGER

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü





• TANINMIŞ ULUSAL YAYINEVİ

• Madde:3 (1)-k

• 1-En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, 

• 2-Daha önce aynı alanda (başvurulan doçentlik alanları)  
farklı yazarlara ait  en az yirmi kitap yayımlamış ve 

• 3-Yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında 
etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini,

• Belge sağlamak için 

• TO-KAT Ulusal Toplu Katalog web sayfasından ulaşılabilir 
(http://www.toplukatalog.gov.tr/index.php?cwid=2

http://www.toplukatalog.gov.tr/index.php?cwid=2


• TANINMIŞ ULUSLARARASI YAYINEVİ

• Madde:3 (1) l:

• 1-En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, 

• 2-Türkçe dışındaki dillerde aynı alanda farklı yazarlara ait en az 
yirmi kitap yayımlamış ve 

• 3-yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği 
ve saygınlığı kabul edilen yayınevini,

• Belge sağlamak için ; 

• Worldcat web sayfasından 
(https://www.worldcat.org/advancedsearch) ve Book Citation
Index web sayfasından 
(http://wokinfo.com/mbl/publishers/?utm_source=false&utm_med
ium=false&utm_campaign=false)  destek alınabilir.

https://www.worldcat.org/advancedsearch
http://wokinfo.com/mbl/publishers/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false


1-Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel

etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayımlanmış bildiriler, yayın

kategorisinde değerlendirmeye alınmaz.

2-Sergiler kapsamında hazırlanan küratörlük kitapları, bir

kongrede sunulan bildirilerden oluşan kitaplar değerlendirme

dışıdır

3-sınavlar için hazırlanmış soru kitapları değerlendirme 

dışıdır

4-Ulusal kitap editörlüğü değerlendirme dışıdır.

5-Ansiklopedi maddesi değerlendirme dışıdır

Bu kapsamda daha önce değerlendirilen bir kitap veya kitap

bölümünün yeni baskısı değerlendirmeye alınmaz.

DEĞERLENDİRME DIŞI TUTULACAK DURUMLAR



KONTROL LİSTESİ

KİTAP VEYA KİTAP BÖLÜMÜ
Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaraları kontrol edildi mi? (    ) (    )

Kitap ve bölüm yazarlığı, kitap editörlüğü için yayınevinden ya da editörden 

gelen davet mektubu veya sözleşme mevcut mu?

(    ) (    )

Kitabın kapak ve basım yılı belgelendirildi mi? (    ) (    )

Küratörlük kitapları, bir kongrede sunulan bildirilerden oluşan kitaplar ve 

sınavlar için hazırlanan soru kitaplarının değerlendirme dışı olduğu dikkate 

alındı mı?

(    ) (    )

Kitap ve kitap bölümünün yeni baskısı için daha önce teşvik başvurusunda 

bulunulmadığına dair yazı mevcut mu?

(    ) (    )

Kitabın basıldığı yayınevinin tanınmış kabul edilen yayınevi olduğu 

belgelendirildi mi? Bu kriter, uluslararası yayınevi için “en az beş yıldır 

uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, Türkçe dışındaki dillerde aynı 

alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim 

kurumu senatosunun kararı” olmasını gerektirmektedir. Bu durumu 

sağlamakta mıdır?

(    ) (    )

Kitabın basıldığı yayınevi en az 5 yıldır faaliyet gösteriyor mu, aynı alanda 

farklı yazarlara ait en az 20 kitap basıldı mı?

(    ) (    )



5- ATIF

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet EKİCİ

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü



Atıf

• Atıf: Bir esere başka bir eserde alıntı yapılmasını 
ifade eder.



Atıfların değerlendirilmesi

• Atıfların değerlendirilmesinde, sadece bu Yönetmelik kapsamında
değerlendirilen yayınlarda veya eserlerde ve bu Yönetmelik
kapsamında değerlendirilen yayınlara veya eserlere yapılan atıflar
dikkate alınır, diğerleri kapsam dışıdır.

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

• Başvuru sahibinin, sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında üretilen
yayınlarına veya eserlerine yapılan atıflar geçerlidir, diğerleri kapsam
dışıdır.

• Atıfların değerlendirilmesinde kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir
başvuru sahibi için ayrı puanlama yapılır.

• Aynı yayın veya esere bir kitabın ya da 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 puan değerlendirmesi yapılır.



• Görevlendirme ile yurtdışına giden araştırmacılar
bulundukları yerlerde yaptıkları yayınlarda, Yozgat Bozok
Üniversitesi’ni adres olarak göstermedikleri taktirde, bu
yayınlara yapılan atıfların değerlendirilebilmesi için
yazarların görevlendirme belgelerini eklemeleri ve ORCID
ID numaralarını belirtmeleri gerekmektedir.



Faaliyet Hesaplama Tablosu

AKADEMİK

FAALİYET

TÜRÜ

FAALİYET ORAN (%)

A1*

Alanları

A2**

Alanları

A3***

Alanı

A4****

Alanı

ATIF

(30 puan)

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki 

dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf

4 6 4 6

Alan endeksleri (varsa) ve kapsamındaki dergilerde 

yayımlanmış makalelerde atıf

1.5 3 1.5 3

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 

makalelerde atıf

1 2 1 2

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde 

yayımlanmış makalelerde atıf

1 2 1 2



Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından 

yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf

4 8 4 8

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

ATIF

(30 puan)

AKADEMİK

FAALİYET

TÜRÜ

FAALİYET ORAN (%)

A1*

Alanları

A2**

Alanları

A3***

Alanı

A4****

Alanı



• Tebliğlere yapılan atıflar değerlendirmeye alınmayacaktır.



ATIF (Dergi)–WEB of  SCIENCE’da
görünen makaleler için

I. Atıf  yapılan (Orijinal) makalenin ilk sayfası

II. Web of  Science Ekran Görüntüsü

Atıf yapılan makalenin ekran görüntüsü



2020’de atıf yapan makalelerin ekran görüntüsü



ATIF (Dergi)

• I. Atıf yapılan (Orijinal) makalenin ilk sayfası

• II. Atıf yapan makalenin ilk sayfası, iç atıf sayfası,
kaynakçasındaki sayfası

• III. Atıf yapan makalenin bulunduğu derginin tarandığı
indeksi gösteren belge

• IV. Atıf yapan makalenin bulunduğu derginin en az 5 yıllık
olduğu gösteren belge

Beş yıl şartı;

SCI, SSCI, AHCI indeksli dergiler,

TR Dizin Dergiler,

Alan indeksi kapsamındaki dergiler için
aranmamaktadır.



Atıf  yapılan (orjinal) makalenin ilk sayfası







ATIF (Kitap)

I. Atıf yapılan (Orijinal) makalenin ilk sayfası

II. Atıf yapan kitabın kapak sayfası, iç kapağı, iç atıf
sayfası, kaynakçasındaki sayfası

III. Atıf yapan kitabın yayınevinin en az 5 yıllık olduğu
gösteren belge

IV. Atıf yapan kitabın yayınevinin ilgili alanda en az 20
kitap gösteren belge



6- PATENT

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet EKİCİ

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü



Ulusal ve Uluslararası Patent

• Ulusal patent: Ulusal mevzuat kapsamında başvurusu yapılan
ve inceleme raporu sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu
tarafından verilen patenti.

• Uluslararası patent: Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında
yapılan ve uluslararası araştırma raporunun yazılı görüş
kısmında veya uluslararası ön inceleme raporunda en az bir
istemin patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş basamağı,
sanayiye uygulanabilirlik) sağladığı ifade edilen uluslararası
patent başvurusunu veya Avrupa Patent Sözleşmesi
kapsamında başvurusu yapılan ve Avrupa Patent Ofisi
tarafından verilen patenti.



• Ulusal incelemesiz patentler değerlendirme kapsamı
dışındadır.

• Patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği
tarih esas alınır.

• Patenti veren kurumun isminin ve tescil edildiği tarihin
olduğu belge beyana eklenmelidir.



• 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 1/5

6 1/6

7 veya daha fazla 1/kişi sayısı



Faaliyet Hesaplama Tablosu

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

AKADEMİK

FAALİYET

TÜRÜ

FAALİYET ORAN (%)

A1*

Alanları

A2**

Alanları

A3***

Alanı

A4****

Alanı



7- MAKALE VE EDİTÖRLÜK

Doç. Dr. Fatih ŞANTAŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi



TANIM

• Yayın: Dergilerde yayımlanmış derleme, makale veya kısa
makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not,
araştırma notu, özet ve kitap kritiği), kitap veya kitap
bölümü, editörlük ve editör kurulu üyeliği ve ses ve/veya
görüntü kaydını ifade etmektedir.

• Öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının
hesaplanmasında sadece Devlet yükseköğretim
kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler esas alınır.



MAKALE

• Makalelerle ilgili dikkat edilecek husus;

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki
dergilerde araştırma makaleleri, derleme makaleler,
editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not,
araştırma notu ve kitap eleştirisi teşvik kapsamındadır.

Alan indeksi, Tr dizin ve diğer uluslararası hakemli
dergilerde ise yalnızca araştırma makaleleri
puanlanmakta olup, derleme makaleler teşvik kapsamı
dışındadır.

Diğer eserlerde olduğu gibi makalenin puanlanabilmesi
için çalışmanın kişinin doçentlik temel alanı ile ilgili
olması gerekir.



MAKALE

• Dergilerde yayımlanan makalelerin değerlendirilmesinde
ilgili derginin basılmış olması veya elektronik ortamda
yayımlanması (Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir
şekilde sunulmalıdır.) esastır.

• Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme
kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır yılda en az bir
sayı ile yayımlanıyor olması, derginin editör veya yayın
kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci
ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında
yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden
yayımlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir.



MAKALE

• Beş yıl şartı;

SCI, SSCI, AHCI indeksli dergilerde,

TR Dizin Dergilerde,

Alan indeksi kapsamındaki dergiler için geçerli değildir.

Bu şart diğer uluslararası hakemli dergiler için geçerlidir. 



SCI, Alan İndeksi ve Tr Dizin Kapsamındaki Dergilerdeki 
Yayın İçin İstenen Belgeler

• 1) Makalenin başlık, yazar(lar), cilt, sayfa ve yıl bilgilerinin
bulunduğu ilk sayfası

• 2) İlgili derginin ISSN bilgisi ve tarandığı indeksleri gösteren
belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası ekran
görüntüleri

• 3) Makale tipini (özgün makale, teknik not, yorum, vaka takdimi,
editöre mektup, kitap eleştirisi, araştırma notu, vb.) ve müstakil
yayımlandığını gösteren belge,

• 4) Derginin Q sınıfını gösteren belge (ISI Web of Science’den
ulaşılabilir) (SCI dergiler için)



Diğer Uluslararası Alan İndeksi Kapsamındaki Dergiler 
İçin İstenen Belgeler

• Bir önceki slayttaki 1, 2 ve 3. maddelerde belirtilen belgelere
ek olarak;

• 4)Derginin en az 5 yıldır yılda en az bir sayı ile yayınlandığını

• 5)Editör ve yayın kurulunun uluslararası olduğunu,

• 6)Bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediği
gösteren internet sayfasını ve internet sayfası üzerinden
yayınlanmış makalelerin künyelerini gösteren belge/çıktılar



EDİTÖRLÜK

• Dergilerde editörlüğün değerlendirilmesinde, farklı
dergilerde de olsa sadece bir editörlük dikkate alınır.

• Çok editörlü dergilerde sadece baş editör teşvik
kapsamında değerlendirilir.



SCI, Alan İndeksi ve Tr Dizin Kapsamındaki Dergilerdeki 
Editörlük İçin İstenen Belgeler

• 1) Editör olunduğunu gösteren (dergi yıl ve sayısını da
gösteren) belge

• 2) Derginin tarandığı indekse ilişkin belge



Diğer Uluslararası Alan İndeksi Kapsamındaki Dergiler 
İçin İstenen Belgeler

• Bir önceki slayttaki 1 ve 2. maddelerde belirtilen belgelere
ek olarak;

• 3) Derginin en az 5 yıldır yılda en az bir sayı ile
yayınlandığını, editör ve yayın kurulunun uluslararası
olduğunu, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl
işlediği gösteren internet sayfasını ve internet sayfası
üzerinde yayınlanmış makalelerin künyelerini gösteren
belge/çıktılar



8- ÖDÜL

Doç. Dr. Emine ÇÖLGEÇEN

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi



• Ödül: Başvuru sahibinin, kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu 

mesleki, bilimsel veya sanatsal faaliyetler dolayısıyla almış 

olduğu ödülleri

• Ödüllerin değerlendirilmesinde, ödülün başvuru sahibinin 

alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar için 2020’de verilmiş 

olması esastır.

• Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için 

en fazla bir defa puanlama yapılır. 



Kapsam dahilindeki ödüller

 YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü (A1-A4 Alanları)

 TÜBİTAK Bilim Ödülü (A1-A4 Alanları)

 TÜBA Akademi Ödülü (A1-A4 Alanları)

 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



Kapsam dahilindeki ödüller

 Sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum 
veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir 
değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan bilim ve derece ödülleri;

Yurt dışı/yurt içi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (A1-A4 
Alanları)

Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya 
yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (A4: Güzel 
Sanatlar)

Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya 
yarışmalarında eserlere verilen ulusal derece ödülü (A4: Güzel Sanatlar)

Mevzuatı 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 alanındaki diğer 
yarışmalarda derece ödülü (A3: Mimarlık, Planlama ve Tasarım)



Kapsam dışı ödüller

• Tebliğler için verilen ödüller

• Dergi hakemlikleri için yayınevleri veya dergiler tarafından 

verilen ödüller

• Çalışma, proje, yayın teşvik, teşekkür-başarı belgesi ve 

plaketi, burs, onur belgesi, hizmet belgesi

• Öğretim elemanının, kadrosunun bulunduğu kurum 

tarafından verilen ödüller

• Mansiyon ödülleri



Gerekli belgeler

 Başvuru sahibinin adına düzenlenen ödül belgesinin 

fotokopisi 

 İlgili kurum veya kuruluş tarafından verilen bilim ve derece 

ödülleri için;

 Daha önce en az 5 defa yapıldığını gösteren belgeler

 Ödül için yapılan internet duyuru sayfaları

 Değerlendirme jürisi veya seçici kurulu gösterir belge









9- SERGİ &TASARIM

Doç. Dr. Serpil SAVCI

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi



TANIMLAR

• Sergi: Öğretim elemanının akademik faaliyet alanı ile

akademik ve bilimsel niteliği haiz işitsel ve görsel etkinliklere

dair tüm sergi, bienal, gösteri, dinleti, konser, festival ve

gösterim etkinliklerini,

• Tasarım: Bir yapı ürün ya da nesnenin özgün ilk çizimi veya

özgün tasarımını



SERGİ

FAALİYET SERGİ TÜRÜ SUNULMASI GEREKEN 

BELGELER

SERGİ

Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, 

trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

Serginin/vd. tanımlanan 

etkinliklerin 

ulusal/uluslararası olduğunu 

gösteren onaylı belge *

Serginin/vd. tanımlanan 

etkinliklerin özgün kişisel 

etkinlik/karma etkinlik 

olduğunu gösteren onaylı 

belge 

Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, 

trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik 

(sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve 

gösterim 

Serginin/vd. tarihini ve yerini 

gösteren belge 

Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik 

(sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve 

gösterim)



SERGİ



SERGİ

• Sergi faaliyetinin değerlendirilmesinde sanata katkı sağlayıcı
nitelikte olanlar dikkate alınır.

• Öğretim elemanının akademik faaliyet alanı dışında
gerçekleştirdiği etkinlikler değerlendirmeye alınmaz.

• Sergi kapsamındaki etkinliklerin değerlendirilmesinde, eğitim-
öğretim faaliyetleri ve öğrenci kulüp faaliyetleri kapsamındaki
sergiler dikkate alınmaz. Yine, ders kapsamında yapılan
ve/veya öğrencilerin ürettiği ve öğretim materyalleri ile
düzenlenen sergiler değerlendirmeye alınmaz.

• Tekrarlayan faaliyetler için en çok iki etkinlik dikkate alınır ve
ikinci tekrar etkinliğe öncekinin puanının yarısı verilir



FAALİYET HESAPLAMA TABLOSU



TASARIM



TASARIM

FAALİYET TASARIM TÜRÜ SUNULACAK 

BELGELER

TASARIM

Endüstriyel, çevresel (bina, 

peyzaj ve iç mekân) veya 

grafiksel tasarım; sahne, 

moda (kumaş, aksesuar veya 

giysi tasarımı) veya çalgı 

tasarımı

1)Kamu kurumları veya özel 

hukuk tüzel kişileriyle 

yapılan sözleşme veya 

1A) Söz konusu faaliyeti 

gerçekleştirmek için 

üniversitenin ilgili 

kurullarınca onaylanan 

görevlendirme belgesi veya 

1B) Tasarımın uygulandığı 

veya ticarileştirilmiş 

olduğuna ilişkin tarihli ve 

onaylı belge 

2) Tasarımın sureti 



• Tasarım faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim,
teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, başvuru
sahibinin kendi alanı ile ilgili olan ve kamu kurumları veya
özel hukuk tüzel kişileriyle yapılan sözleşme uyarınca
uygulanmış veya ticarileştirilmiş özgün tasarımlar dikkate
alınır.

TASARIM



TASARIM

• 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.



FAALİYET HESAPLAMA TABLOSU



TEŞEKKÜRLER


