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MADDE 3- (1) 

l) Tanınmış uluslararası yayınevi: En az beş yıldır 
uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, aynı alanda 
farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve 
yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında 
etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini, 

MADDE 3- (1) 

l) Tanınmış uluslararası yayınevi: 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 kararıyla 
alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini, 

MADDE 3- (1) 

m) Tasarım: Bir yapı, ürün veya nesnenin ilk çizim veya 
taslağını, 

MADDE 3- (1) 

m) Tasarım: Bir yapı, ürün veya nesnenin özgün ilk çizimi 
veya özgün tasarımını, 

MADDE 3- (1) 

p) ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezini, 

MADDE 3- (1) 

p) ULAKBİM: TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezini, 

MADDE 3- (1) 

r) Yayın: Dergilerde yayınlanmış 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, 

MADDE 3- (1) 

r) 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, 

MADDE 3- (1) 

Eklenen Tanım 

MADDE 3- (1) 

ş) Proje maddesi kapsamında olmamak koşuluyla; bilim, 
teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, kurum dışında 
görevlendirme ile yurt içinde veya yurt dışında en az dokuz 
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 çalışmaları, 

MADDE 5- (3) Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme 
komisyonu, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet 
türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri 
gidermeye yetkilidir. 

MADDE 5- (3) Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme 
komisyonu, faaliyetlerin bu Yönetmelik uygun olarak 
değerlendirilmesinden sorumludur ve faaliyetlerin 
belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde 
sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir. 
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5- (4) 

Ek madde eklenmesi 

MADDE 5- (4) Yeterli öğretim elemanı bulunması durumunda, 
birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu üyeleri 
aynı zamanda akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz 
komisyonu üyesi olarak görevlendirilmezler. 

MADDE 7- (4) Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN 
numaralarının olması esastır. Kitap yazarlığı, kitap içinde 
bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğü yayıneviyle yapılan 
sözleşme, yayınevinden ya da editörden gelen davet 
mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. Kongre, 
sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik 
kitapçıkları ve içeriğinde yayınlanmış bildiriler, yayın 
kategorisinde değerlendirmeye alınmaz. Sergiler 
kapsamında hazırlanan küratörlük kitapları ve sınavlar 
için hazırlanmış soru kitapları değerlendirme dışıdır. 
Kitaplar ile ilgili değerlendirmelerde kitabın yayınlanma 
yılı esastır. Bu kapsamda daha önce değerlendirilen bir 
kitap veya kitap bölümünün yeni baskısı 
değerlendirmeye alınmaz. Dergilerde yayınlanan 
makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış 
olması veya elektronik ortamda yayınlanması (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 yayınlanıyor 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 yayınlanmış makalelerin 
künyelerine ulaşılabilmesi gerekir. Dergilerde editörlük 
ve editör kurulu üyeliklerinin değerlendirilmesinde, 
sadece bir editörlük veya editör kurulu üyeliği dikkate 
alınır. Ulusal ve uluslararası boyutta performansa dayalı 
ses ve/veya görüntü kayıtlarının değerlendirilmesinde 
yayımlanmış olma koşulu aranır. 

MADDE 7- (4) Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaralarının 
olması esastır. Kitap yazarlığı, kitap içinde bölüm yazarlığı ve kitap 
editörlüğü yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da 
editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. 
Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik 
kitapçıkları ve içeriğinde yayınlanmış bildiriler, yayın kategorisinde 
değerlendirmeye alınmaz. Sergiler kapsamında hazırlanan 
küratörlük kitapları, bir kongrede sunulan bildirilerden oluşan 
kitaplar ve sınavlar için hazırlanmış soru kitapları değerlendirme 
dışıdır. Kitaplar ile ilgili değerlendirmelerde 
kitabın yayımlanma yılı esastır. Bu kapsamda daha önce 
değerlendirilen bir kitap veya kitap bölümünün yeni baskısı 
değerlendirmeye alınmaz. Dergilerde yayımlanan makalelerin 
değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya 
elektronik ortamda yayınlanması (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. Dergilerde editörlüğün değerlendirilmesinde, farklı 
dergilerde de olsa sadece bir editörlük dikkate alınır. Çok 
editörlü dergilerde sadece baş editör teşvik kapsamında 
değerlendirilir. Ulusal ve uluslararası boyutta performansa dayalı 
ses ve/veya görüntü kayıtlarının değerlendirilmesinde 
yayımlanmış olma koşulu aranır. 

MADDE 7- (9) Tebliğlerin sunulduğu etkinliğin 
uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için en az beş 
farklı ülkeden konuşmacının katılım sağlaması esastır. 
Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte 
sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik 
programı ve etkinliğe katılım sağlandığını gösterir 
belge) esastır. Ayrıca, değerlendirme için tebliğin 
elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında 
yer alması ve yayınlanmış tam metninin sunulması 
gerekir. 

MADDE 7- (9) 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 kararını 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 
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belge) esastır. Ayrıca, değerlendirme için tebliğin elektronik veya 
basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayımlanmış 
tam metninin sunulması gerekir. 

MADDE 8- (6) 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 yıl için 
derginin ULAKBİM puanını esas alan ve aşağıdaki 
tabloda yer alan (p) katsayısı kullanılır (Tablo 3). 

MADDE 8- (6)SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki 
dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi, derleme makale 
(müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum, vaka 
takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi)için akademik 
teşvik puanının hesaplanmasında makalenin yayımlandığı yıl 
için derginin ISI Web Of Science tarafından en son yayımlanan 
Çeyreklik (Quartile) sınıflamasını 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: (p) Katsayısı Değeri Dergi 

ULAKBİM puanı (makalenin yayınlandığı yıl için) 

50 ≤ p ≤100 1 
25 ≤ p ≤ 50 0,8 
0 ≤ p≤25 0,4 

 

Tablo 3: (p) Katsayısı Değeri Dergi 

Dergi ISI Web Of Science Çeyreklik Grubu 

Q1 1 
Q2 0,8 
Q3 0,5 
Q4 0,25 

 

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik 
hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 
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