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ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL TEŞVİK DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ 

 

Amaç ve kapsam  

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi öğretim elemanlarının ve bilimsel 

çalışmalar yürütmekte olan idari personelin akademik performansını ödüllendirmek, yeni 

çalışmalar için teşvik etmek ve üniversitenin ulusal / uluslararası başarısını yükseltmektir. 

 

Dayanak  

Madde 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

Madde 3- (1) Bu yönergede geçen; 

 

a) Üniversite    : Üsküdar Üniversitesini,  

b) Rektör    : Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,  

c) Öğretim Elemanı  : Üsküdar Üniversitesi kadrolarında yer alan profesör, doçent,    

                                                  yardımcı doçent, okutman, öğretim görevlisi ve araştırma     

                                                  görevlisini,  

ç) FTS    : Üsküdar Üniversitesi Faaliyet Takip Sistemini,  

d) EBYS   : Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

e) E-arşiv    : Üsküdar Üniversitesi elektronik arşiv sistemini,  

f) ARGEYEP Direktörlüğü : AR-GE ve Yenilikçi Politikalar Direktörlüğü 

g) Yönerge    : Bu yönergeyi, ifade eder. 

 

Öğretim Elemanı Performans Puanı  

Madde 4- (1) Öğretim elemanlarının performans puanları, aşağıda belirtilen kategorilerde 

hesaplanır ve toplam puan üzerinden değerlendirilir. 

 

a) Yayın Performans Puanı 

 

(1) Yazarlar farklı kategorilerde ve indekslerde yer alan yayınları için aşağıdaki tabloda verilen 

hesaplama yöntemini kullanarak teşvik başvurusunda bulunabilirler. Yazarlar sadece bir 

kategoriden teşvik alabilir.  
 

(A) Bilimsel Yayınlar Kategori Teşvik Hesaplama Yöntemi 

WOS Kapsamında Yer Alan 

Dergilerde Yayınlanan Yayınlar 

Araştırma Makalesi 

(A1) 

Puan A1= (1500+IFx100)xN 

Birinci Yazar N=1.0* 

Başlıca Yazar N=1.0* 

Sonraki Yazarlar N=1/(Yazar 

Sayısı) 

Derleme, Teknik not, yorum, vaka 

takdimi, editöre mektup 

(A2) 

Puan A2= (750+IFx100)xN 

Birinci Yazar N=1.0* 

Başlıca Yazar N=1.0* 

Sonraki Yazarlar N=1/(Yazar 

Sayısı) Üsküdar Üniversitesi dergilerinde 

veya Ulakbim TR dizin 

kapsamındaki dergilerdeki yayınlar 

Araştırma Makalesi 

(A3) 

Puan A3= 500*N 

Birinci Yazar N=1.0* 



Başlıca Yazar N=1.0* 

Derleme, Teknik not, yorum, vaka 

takdimi, editöre mektup 

(A4) 
 

(A2) 

Puan A4= 100*N 

Birinci Yazar N=1.0* 

Başlıca Yazar N=1.0* 

IF: Dergilerin Impact Factor katsayısını ifade etmektedir. 

* Birinci isim ve başlıca yazarın Üsküdar Üniversitesi kadrosunda yer alması durumunda N=0.5 olarak hesaplanır. 

 

 

(2) Üsküdar Üniversitesi doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin tezleri Üsküdar Üniversitesi 

adresli araştırma makalesi olarak yayınlanması halinde, danışmanı olan Üsküdar Üniversitesi 

öğretim üyesinin A1 ve A3 kategorisindeki teşviki %50 oranında arttırılır. 

(3) Bir yayının yayınlandığı derginin indeks kapsamları içinde yer alıp almadığı ilgili komisyon 

üyesi tarafından incelenir.  

(4) Yayınlar, takvim yılı itibarıyla yılda 4 kez değerlendirilir.  

(5) Yayın performans puanı hesaplamaları Üsküdar Üniversitesi FTS üzerinden yapılmaktadır. 

Kişisel beyana dayanan ve FTS’ye girilen bilgilerin doğruluğu ile ilgili akademik, mali ve 

hukuki sorumluluk performans puanı talebinde bulunan başvuru sahibine aittir.  

(6) Öğretim elemanının yayın performansı başvuruş yapabilmesi için ilgili yayında sadece 

Üsküdar Üniversitesi elektronik posta adresi ve kurum bilgisi kullanıyor olması gerekmektedir.  

(7) Yayınlar kabul edildikten ve DOI numarası (varsa) alındıktan sonra FTS’ye girilir, 

oluşturulan teşvik başvuru dosyası .pdf formatında EBYS üzerinden sisteme yüklenir. 

(8) Önceki yıllarda A1 veya A2 kategorisindeki Üsküdar Üniversitesi adresli yayınlara WOS 

kapsamındaki dergilerden bir önceki yılda yapılan atıfların toplam sayısı 50-100 arasında ise 

500 puan, atıfların toplam sayısı 100 ve üstünde ise 1000 puan olarak değerlendirilir. 

Yayındaki birinci isim, yazışma veya başlıca isim teşvik başvurusunda bulunabilir. Her iki 

ismin de Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanında en çok atıf alan öğretim 

elemanlarına, Rektörlük tarafından “Yüksek Atıf Takdir Sertifikası” takdim edilecektir 

(9) Basılmış yayınların teşvike tabi tutulma süresi ilgili yayının basım yılından bir sonraki yılın 

son gününde sona erer. Bu süreden sonra girilen yayınlar teşvike tabii olmaz. 

(10) Bir yılda Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanında A1 kategorisinde 

Üsküdar Üniversitesi adresli en yüksek sayıda yayın yapan öğretim elemanlarına Rektörlük 

tarafından “Yayın Performans Başarısı Sertifikası” takdim edilir ve ilgili öğretim 

elemanına ekstra teşvik ödemesi yapılması Rektörlük tarafından değerlendirilir. 

 

b) Patent ve Faydalı Model Performans Puanı 

 

(1) Patent veya tescile konu olacak fikri mülkiyetlerin başvurusu patent kanununa göre 

Üniversite tarafından yapılır. Süreç EBYS üzerinden Patent-Tescil Talep Formu doldurularak 

başlatılır ve akabinde ARGEYEP tarafından yürütülür.  

 

(2) Patent ve faydalı model performans puan hesabı aşağıdaki tabloda verildiği şekliyle 

hesaplanır. 
 

(B) Buluş Kategori Teşvik Hesaplama Yöntemi 

Patent ve Faydalı Model 

 

Patent 

(B1) 

Puan B1= 10.000xN  

Tescillenmiş Yurt Dışı N=(1/buluşçu sayısı) 

Tescillenmiş Yurt İçi N=(0.50/buluşcu sayısı) 

Başvurusu Yapılmış B1 kategorisine verilen puanın 

10%’u 



Faydalı Model  

 (B2) 

Puan B2= 1.000xN  

Tescillenmiş N=(1/buluşcu sayısı) 

Başvurusu Yapılmış B2 kategorisine verilen puanın 

10%’u 
 

c) Araştırma Projesi Performans Puanı 
 

(1) Üniversite dışı ulusal veya uluslararası kurum (AB Projeleri hariç), fonlar, programlar, mali 

kaynaklarca desteklenmiş, proje sözleşmesi ilgili kurum, fon, program, mali kaynak tarafından 

yapılmış ve bütçesi Üsküdar Üniversitesi’nde harcanan resmi olarak başlamış her araştırma 

projesi yürütücülüğü için teşvik destek tutarı aşağıda verilen bütçe aralıklarına göre 

puanlandırılacaktır. 
 

(C) Proje Bütçesi Destek Oranı Azami Destek Puanı 

0-300.000 %4 10.000 

300.001 -500.000 %3 15.000 

500.001 – 1.000.000 %2 20.000 

 

İlgili destek puanının tutarın %50’si Mali İşler Direktörlüğü’nün önerisi, sırasıyla Rektörlüğün 

görüşü ve Mütevelli Heyeti onayını müteakip proje yürütücüsüne “Araştırma Destekleme 

Bütçesi” olarak tahsis edilir. Araştırma destekleme bütçesi, AR-GE odaklı projelerde hizmet, 

sarf malzeme alımı ve/veya üniversitemiz lisansüstü öğrencilerine burs olarak 

kullandırılabilecektir. Kalan %50 oranındaki puan ise proje yürütücüsüne teşvik olarak ödenir. 

Proje bütçesi 1 milyon TL ve üzeri olması durumunda, ilgili yürütücünün talebini müteakip 

tahsis edilecek bütçe sırasıyla Mali İşler Direktörlüğü, Rektörlük ve Mütevelli Heyet 

değerlendirmesine sunulur. ARGEYEP onayından geçmiş her bir proje başvurusu 500 puanla 

ödüllendirilir, öğrenci projelerinde ise proje kabulünü müteakip ilgili danışman öğretim 

elemanına 500 puan verilir. Projelerin teşvike tabi olabilmesi için olabilmesi için ARGEYEP 

onayından geçmiş ve FTS’ye girilmiş olması gerekmektedir.  

 

(2) Projede danışman ve yürütücü yardımcısı olarak görev alan öğretim elemanları, yürütücünün 

alacağı teşvik miktarının 1/10’u oranında teşvik alırlar. Bu danışman ve yardımcı teşviki, 

yürütücü teşviki bütçesi dahilinde değerlendirilir. (Projeden pay almayan danışman ve 

yürütücü yardımcısı için geçerlidir)  

 

(3) Öğretim üyesi başka bir kurumda çalışırken alınıp Üsküdar Üniversitesine taşınmış 

projelerde alınan makine‐teçhizatın Üsküdar Üniversitesi demirbaşına geçmesi kaydıyla toplam 

teşvik tutarının yarısı verilir.  

 

d) Yabancı Dil Performans Puanı  

 

(1) Üniversite öğretim elemanlarının yabancı dil performansını teşvik etmek amacıyla 

uygulanır.  

(2) YDS, YÖKDİL gibi yabancı dil sınavlarından 80 ve üstü puan alan Üniversite öğretim 

elemanlarına 500 puan performans puanı verilir. Her bir yabancı dil için performans puanı ilgili 

Üniversite personeline sadece bir defaya mahsus verilir.  

(3) Yabancı dil performans puanı, üniversitemizde fiilen en az 6 (altı) ay çalışmış öğretim 

elemanları için ve başvuru tarihinden önceki 3 yıl alınan sonuçlar için geçerlidir. (Uluslararası 

eşdeğerliliği olan TOEFL, IELTS vb. programlardan eşdeğeri puanlar da dikkate alınır).  

(4) İlgili Üniversite personeli yabancı dil performans puanı başvurusunu FTS üzerinden yapar. 



 

e) Etkinlik Yolluk Desteği Puanı 

 

(1) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılan öğretim üyelerinin konaklama, yol 

masrafları ve kongre kayıt bedellerini karşılamak amacı taşır.  

(2) Üniversite öğretim elemanlarına 1 yurt içi ve 1 yurt dışı olmak kaydıyla akademik takvim 

yılı içerisinde bilimsel toplantılara katılım desteği verilir. Kalan bakiyeler kendi aralarında, 

gelecek dönemlere devredilemez, mahsup edilemez. Sadece oda‐kahvaltı otel ücretini, uçak 

biletini ve kongre kaydı için destek talep edilir. Diğer giderler karşılanmaz.  

(3) Gidilecek etkinliklerin ilgili fakülte kurulu tarafından onaylanmış olma şartı aranır.  

(4) İdari personel Rektörlük onayı ile yurt içi ve veya yurt dışı bilimsel etkinlik yolluk destekten 

yararlanabilir.  

(5) Ücretsiz izinde olan yurt içi ve yurt dışı etkinlik yolluk desteğinden yararlanamazlar. 

(6) Sözlü ve “araştırma posteri” kapsamındaki sunumlar desteklenmektedir. Araştırma 

posterine ilgili fakülte / enstitü yönetim kurulu kararıyla sadece araştırma görevlileri, sözlü 

sunumlara ise tüm öğretim elemanları başvurabilmektedir. Sunumların her biri için bir öğretim 

elemanı teşvik başvurusu yapabilir.  
 

 

f) Kitap Performans Puanı 

 

Web of Science Book Citation Index’ te taranan Türkçe yayımlanmış özgün bilimsel her bir 

kitap başına 2.000 puan, çok yazarlı kitap editörlüğü için 1.500 puan, kitap bölümü için ise 

1.000 puan verilir. Her bir yazar için kitap veya bölüm yazarlığı puanları yazar sayısına, 

editörlük puanı ise editör sayısına bölünerek hesaplanır. Aynı kitap için editörlük, kitap 

yazarlığı veya bölüm yazarlığı yapılmış ise sadece en yüksek teşvik tutarı ödenir. Book Citation 

Index’e girmeyen kitap ve kitap bölümleri için 1/4 oranında teşvik ödenir. Kitap yabancı dilde 

yayımlanmış ise teşvik tutarı 2 katı olarak hesaplanır.  

 

- Çeviri eserler teşvike tabi değildir, 

- Revize (yeni baskı) kitaplara performans puanı ancak yayın kurulu değerlendirmesini 

müteakip verilebilir, 

- Kitabın en az 1.000 adet basılmış olma şartı aranır,  

- Yayımlanmış kitabın bir nüshası Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü’ne 

teslim edilir ve teslim tutanağını FTS üzerinden sisteme ekler, 

- Öğretim elemanının kitap performansı başvuruş yapabilmesi için ilgili yayında sadece 

Üsküdar Üniversitesi elektronik posta adresi ve kurum bilgisi kullanıyor olması gerekmektedir 

- Basılmış eserlerin teşvike tabi tutulma süresi ilgili yayının basım yılından bir sonraki yılın 

son gününde sona erer. Bu süreden sonra girilen eserler teşvike tabii olmaz. 
 

(E) Konferans Katılım Kategori Teşvik Hesaplama Yöntemi 

Etkinlik Yolluk Desteği  

Yurt Dışı 

(E1) 

Puan E1 = 4.500+0.75*N 

Akademik FTS Puanı* N 

Yurt İçi  

 (E2) 

Puan E2= 1.500+0.25*N 

Akademik FTS Puanı* N 

* Bir önceki yıla ait “Akademik FTS puanı” FTS girişlerini tamamlamış ve Akademik Faaliyet Kategorisinden alınan 

puanları tanımlamaktadır. Sadece yurt dışı ve yurt içi konferans katılımlarında kullanılabilecektir.  

http://wokinfo.com/cgi-bin/bkci/search.cgi


(F) Kitap Performans Kategori Teşvik Hesaplama Yöntemi 

Web of Science Book Citation listesinde yer 

alan kitaplar için Book Citation Indexing 

(BCI) “BCI=1”,  

 

Üsküdar Üniversitesi Yayınlarından çıkan 

ISBN’si alınmış kitaplar için “BCI=0.5”, 

 

Diğer yayınevleri tarafından basılan eserler 

için ise “BCI=0.25” olarak belirlenmiştir. 

 

Dil katsayısı Türkçe ise “Dil=1” Türkçe 

dışında bir dil ise “Dil=2” olarak hesaba 

katılır . 

Özgün Bilimsel Kitap 

Yazarlığı 

(F1) 

Puan F1= 2.000*BCI*Dil*(1/N) 

Yazar Sayısı N 

Editörlük  

 (F2) 

Puan F2= 1.500*BCI*Dil*(1/N) 

Editör Sayısı N 

Kitap Bölümü Yazarlığı 

 (F3) 

Puan F3= 1.000*BCI*Dil*(1/N) 

Yazar Sayısı N 

 
Performans Puanı Uygulama Usul ve Esasları  

 

Madde 5- (1) Performans puanı hesaplamaları aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 

uygulanır. 

a) Performans puanı hesaplamalarına konu edilen etkinliklerin, sadece Üniversite kurumsal 

kimliği altında gerçekleştirilmiş, FTS’ye girilmiş ve EBYS onay sürecini tamamlamış olması 

gerekmektedir.  

b) Atıf başvurularının değerlendirilmesi yıl sonundan ilk 3 ay içerisinde yapılır.  

c) Dönem sonundan itibaren iki ay içinde yapılacak değerlendirme neticesinde, her bir 

performans puanı 1 TL olarak hesaplanarak uygulamanın gerektireceği kaynak, performans 

bütçesine tahsis edilir.  

ç) Performans puanları, bütçeye tahsisi gerçekleştirildikten sonra kullanılabilir.  

d) Performans bütçesinden, öğretim elemanları ve üniversite kadrosundaki idari personel 

yararlanabilir. Öğretim elemanının Üsküdar Üniversitesinde tam gün çalışması gerekmektedir.  

e) Teşvik ödemeleri yılda 4 kez olmak üzere olmak üzere; 01 Ocak – 31 Mart, 01 Nisan – 30 

Haziran, 01 Temmuz – 30 Eylül, 01 Ekim - 31 Aralık dönemleri arasında toplanarak dönem 

bitiş tarihinden itibaren 45 gün içerisinde ödenir.  

f) Performans değerlendirme bütçesinden kullanılmayan kaynaklar bir sonraki döneme 

devredilmez.  

g) Performans bütçesi Üniversitenin tabi olduğu mevzuatlar çerçevesinde kullandırılır.  

h) Puana uygun ödeme yapılmasında Rektörlük onayı gerekir.  

 

Genel Usul ve Esaslar  

Madde 6- (1) Performans değerlendirme sisteminin takibi, yönetimi ve geliştirilmesi sırasıyla 

ilgili Rektör yardımcısı, Mali İşler Direktörlüğü, Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından 

yürütülür.  

 

Yürürlük  

Madde 7- Bu Yönerge; Üniversite Senatosunda görüşülmesine müteakiben Mütevelli Heyet 

onayıyla 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

Madde 8- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 
 
 
 

http://wokinfo.com/cgi-bin/bkci/search.cgi


Yönergenin Yayımlandığı Mütevelli Heyet Kararının  

Tarihi Sayısı 

24.04.2013 2013/39 

Yönergede Değişiklik Yapılan Mütevelli Heyet Kararının 

                                          Tarihi                                                                                        Sayısı  

 14.02.2014  2014/1 

Yönergede Değişiklik Yapılan Mütevelli Heyet Kararının 

                                         Tarihi                                                                                          Sayısı  

18.02.2016 2016/04 

Yönergede Değişiklik Yapılan Mütevelli Heyet Kararının 

Tarihi                                                                                          Sayısı 

21.12.2017 2017/23 

Yönergede Değişiklik Yapılan Mütevelli Heyet Kararının 

Tarihi                                                                                          Sayısı  

04.06.2021 2021/19 

 


