
T.C. 
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL 

TEŞVİK DEĞERLENDİRME 
YÖNERGESİ 

 
 

Amaç ve kapsam 
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi öğretim elemanlarını akademik ve diğer 
bakımlardan daha başarılı olmaya teşvik etmek ve üniversitenin ulusal/uluslararası başarı 
seviyesini yükseltmektir. 

 
Dayanak 
Madde 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
Madde 3- (1) Bu yönergede geçen; 
a) ABS: Üsküdar Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi 
b) Akademik Birim: Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Enstitü ve Merkezlerde Müdürlüğünü, 
c) Akademik Birim Yetkilisi: Fakültelerde Bölüm Başkanını, Meslek Yüksekokulu, Enstitü ve  
Merkez’lerde Müdürü, 
d) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü, 
e) Yönetim Kurulu: Üsküdar Üniversitesi Proje Araştırma Uygulama Eğitim ve Geliştirme (PARGE) 
Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu’nu 
f) Komisyon: Üsküdar Üniversitesi Proje Araştırma Uygulama Eğitim ve Geliştirme (PARGE) 
Koordinatörlüğü Komisyonunu, 
g) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini, 
h) Öğretim Elemanı: Üsküdar Üniversitesi kadrolarında yer alan profesör, doçent, yardımcı 
doçent, okutman, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisini, 
i) ÜDMKDAP: Üniversite Dışı Mali Kaynaklardan Desteklenen Araştırma Projesini, 
j) Yönerge: Bu yönergeyi, ifade eder. 

 
Öğretim Elemanı Performans Puanı 
Madde 4- (1) Öğretim elemanlarının performans puanları, aşağıda belirtilen türler itibariyle 
hesaplanır ve toplam puan üzerinden değerlendirilir. 

 
a) Yayın Performans Puanı: 
(1) Makale,teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi, özet, kitap, kitap bölümü vb. türden 
yayınlar için hesaplanacak performans puanları TÜBİTAK-ULAKBİM tarafındaki uygulamayla aynı 
esasa dayalı olacaktır. ULAKBİM’de yer almayan her türlü yayın için toplam 400 puan hesaplanır. 
 
(2) Bir yayının yayınlandığı derginin indeks kapsamları içinde yer alıp almadığı açısından, PARGE 
Komisyonunda değerlendirilerek onaylanması durumunda hesaplamalara konu edilir. 
 
(3) Yayınlar, takvim yılı itibariyle yılda 4 kez PARGE Yönetim Kurulu’nda  değerlendirilir.  
 
(4) Yayın performans puanı hesaplamaları Üsküdar Üniversitesi ABS üzerinden yapıldığından, yayın 
bilgileri performans puanı alacak ilgili Öğretim elemanı tarafından ABS’ye girilmelidir. Kişisel beyana 
dayanan ABS’ye girilen bilgilerin doğruluğu ile ilgili akademik, mali ve hukuki sorumluluk 
performans puanı alacak öğretim elemanına aittir. 
 
(5) Öğretim elemanlarından Yardımcı Doçent ve üstü ünvana sahip olanların performans puanı 
alabilmesi için TÜBİTAK-ARBİS’e ve benzeri kaynaklara, diğer öğretim elemanlarının da en azından 



ABS’ye üye olmaları zorunludur. 
 

(6) Öğretim elemanının yayın performansı alabilmesi için yapılan yayında Üsküdar Üniversitesi 
adresinin olması gerekir. 
 
(7) Yayınlar dergide basıldıktan sonra (cilt no, sayı no, vs almış) ABS’ye girilmelidir. Yayınlar “in 
press”, “kabul edildi”, vs gibi ibarelerle ABS’ye girilmemelidir. 
 
(8) Üsküdar Üniversite adresli yapılan yayınlara yapılan atıfların her biri; 100 puan olarak 
değerlendirilir (Sadece başkaları tarafından yapılan atıflar bu madde kapsamında değerlendirilir). 
 
(9) Basılmış yayınların ABS’ye girilme süresi basım yılından bir sonraki yılın son gününde sona 
erer. Bu süreden sonra girilen yayınlardan puan kazanılamaz. 
 
(10) Bir yılda üç yayını olan öğretim elemanına yapılacak ekstra teşvik ödemesi Rektörlük 
tarafından değerlendirilecektir. 
 
b) Patent ve Faydalı Model 
Performans Puanı: 
(1) Patent  veya  faydalı  model  belgesinin  resmi  olarak  alınmasından  sonra  patent  veya  faydalı  
model sahibinin başvurusuyla PARGE Komisyonunda değerlendirilir, PARGE Yönetim Kurulun’nda 
onaylanır. Aşağıda belirtilen şekilde performans puanı hesaplanır ve kullandırılır. 
 
(2) Patent ve faydalı model performans  
puan hesabı: 
a) Yurtdışında patentlenmiş her bir buluş için 10.000 puan 
b) Yurtiçinde patentlenmiş her bir buluş için 5.000 puan 
c) Faydalı model olarak kaydedilmiş her bir buluş için 1.000 puan 
ç)  İlk başvuru durumunda yukarıdaki puanların %10’u verilir. 
d) Birden fazla kişiden oluşan başvurularda puanlar kişiler arasında eşit olarak bölünür. 
 
c) Araştırma Projesi 
Performans Puanı 
(1) Üniversite dışı (Dünya Bankası, Avrupa Birliği,  Bi l imsel  Sanayi  ve  Teknoloji  
Bakanlığ ı  (SANTEZ)  TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), DPT (Devlet 
Planlama Teşkilatı), Bakanlıklar ve diğer ulusal/uluslararası fonlar/programlar), mali kaynaklarca 
desteklenmiş proje sözleşmesi yukarıda belirtilen ilgili kurum/fon/program tarafından yapılmış ve 
bütçesi Üsküdar Üniversitesinde harcanan (PARGE veya akademik birim üzerinden) resmi olarak 
başlamış her araştırma projesi yürütücülüğü için, proje tutarının yüzde 10’u olarak 
hesaplanır.(10.000 puandan fazlası dikkate alınmaz) Puanın yarısı projenin kabul edilmesinde 
hakediş olarak hesap edilir. Yıl içinde yapılan değerlendirmelerde öğretim elemanının hesabına 
aktarılır. Kalan yarısı da bitirilmesinden itibaren kullandırılır. Projesi iptal edilen öğretim üyesine 
yapılan ödeme hesabından kesilir. 
(2) Projede danışman olarak görev alan öğretim elemanları da 1000 puan/yıl şeklinde 
ödüllendirilir. (Projeden pay almayan danışman için geçerlidir.) 
(3) Proje yüksek değerli olursa Rektörlük oranlarda değişiklik yapabilir.  
 
d) Üniversite Dışı Mali Kaynaklardan Desteklenen Araştırma Projelerine (ÜDMKDAP) Performans 
Puanı 
(1) Bu programdaki genel amaç; Üniversite öğretim elemanları tarafından, Üniversite dışı 
programlara sunulan araştırma projelerinin sayısını ve Üniversite’ye gelen dış kaynaklı proje 
bütçe miktarlarını artırmaktır. 
 
(2) ÜDMKDAP başvuruları; başvurunun yapıldığı Kurum/Program/Alt Destek Programı türlerine 



göre yürütücüye 500 performans puanı olarak hesaplanır. 
 
(3) Kurum/Program/Alt Destek Program türlerine göre performans puanı tablosu, PARGE 
Komisyonu tarafından her yıl Şubat ayı içinde hazırlanır ve duyurulur. 

(4) ÜDMKDAP başvurularının performans puanı olarak hesaplanabilmesi için; proje bütçesinin en 
az % 50'sinin Üniversiteye aktarılıyor olması ya da proje yürütücüsü bir kurum/firma olan ve 
bütçesi Üniversiteye aktarılmayan projelerde Üniversite öğretim elemanının projede 
danışman/çalışan olarak yer alması gerekir. Bütçesi Üniversiteye aktarılmayan projelerde (örneğin 
TÜBİTAK TEYDEB projeleri) danışman/çalışan olarak yer alan öğretim elemanının performans 
puanı alabilmesi için mutlaka proje önerisinde proje ekibi içinde resmi olarak yer alması gereklidir. 
Projede birden fazla Üniversite kadrolu danışman/çalışan varsa verilecek performans desteği 
danışmanlar/çalışanlar arasında eşit olarak bölüştürülür. Proje önerisinde ismi bulunmadan, hizmet 
alımı kapsamında, kısa süreli seminer vererek projede görev almalara ÜDMKDAP desteği sağlanmaz. 
 
(5) ÜDMKDAP performans puanı, proje başvurusunun başvuru formunda istenilen belgelerle 
belgelendirilmesiyle, yürütücü/yönetici/danışman konumundaki Üniversite personelinin PARGE 
Koordinatörlüğü’ne başvurusu üzerine işleme alınır. Her bir proje için sadece bir defaya mahsus 
performans puanı verilir. Bir kurumun kabulünü uygun bulmadığı ve tekrar aynı kuruma sunulan 
revize proje önerilerine ikinci defa performans puanı ödenmez. Bir kurumun kabulünü uygun 
bulmadığı ve başka bir kuruma aynı anda veya sonradan sunulan aynı proje veya revize proje için 
de ikinci defa performans puanı ödenmez. 
 
(6) Başvurular; proje bütçesi kısmen ya da tamamen Üniversiteye aktarılan projelerde Üniversite 
kadrosundaki proje yürütücü/yöneticisi, bütçesi Üniversiteye aktarılmayan projelerde Üniversite 
kadrosundaki proje danışmanı/çalışanı tarafından: 
 
Başvuru formu, İlgili kurumdan alınan ıslak imzalı resmi "proje alındı" belgesi (Elektronik proje 
başvurularında (TÜBİTAK gibi), elektronik proje alındı belgesinin başvuru sahibinin kadrolu olduğu 
Akademik Birim Yetkilisince onaylanması gerekir), Proje önerisinin ıslak imzalı tüm kapak ve onay 
sayfaları ve proje önerisinin bütçesini gösterir ilgili tüm kısımlar ile yapılır. 
 
 

e) Üsküdar Üniversitesi Ödülleri Performans Puanı 
 

(1) Üsküdar Üniversitesi Ödül Yönergesi çerçevesinde her yıl düzenlenen ödül programı 
kapsamında ödül alan Üniversite öğretim elemanlarına bireysel ödüllere 1.000, grup ödüllere 
2.000 puan (grup üye sayısına eşit bölüştürülür) ödül  performansı olarak verilir. 

 
(2) Birincilik ödüllerine yukarıda belirtilen puanlar dikkate alınır. İkincilik ve üçüncülük ödülü 

alanlar için sırası ile yukarıda belirtilen puanların %50’si ve %25’i dikkate alınır. 
 

(4) Her yıl düzenlenen Üsküdar Üniversitesi ödül programı kapsamında ödül alan personel ödül 
puanlarını işlettirmek için PARGE Koordinatörlüğü’ne resmi ödül belgesi ve dilekçe ile başvurur. 

 
 

f) Yabancı Dil Performans Puanı 
(1) Üniversite öğretim elemanlarının yabancı dil bilme performansını teşvik etmek amacıyla 
uygulanır. 

 
(2) KPDS, ÜDS, YDS gibi yabancı dil sınavlarından 80 ve üstü not alan Üniversite öğretim 
elemanlarına 500 puan performans puanı verilir. Her bir yabancı dil için performans puanı ilgili 
Üniversite personeline sadece bir defaya mahsus verilir. Yabancı dil performans puanı 
01/06/2012 tarihinden sonra alınan KPDS veya ÜDS sonuçları için geçerlidir. (Uluslararası 
eşdeğerliliği olan TOEFL, IELTS vb programlardan eşdeğeri puanlarda dikkate alınır) 

 
(3) İlgili Üniversite personeli yabancı dil performans puanını işlettirmek için PARGE 
Koordinatörlüğü’ne resmi onaylı KPDS veya ÜDS sonuç belgesi ve dilekçe ile başvurur. 

 



 
g) Etkinlik Performans 

Puanı 
(1) Sempozyum, çalıştay, kongre vs gibi en az bildiriyle katılanları desteklemek amacıyla 
uygulanır. 

 
(2) Etkinlik türleri ve performans miktarları aşağıda 

belirtilmiştir. 
 

Ulusal etkinlik: 500 puan  

Uluslararası etkinlik: 1000 puan 

(3) Bir etkinliğe sadece bir defaya mahsus puan verilir, aynı etkinliğin başka bir mekânda tekrarına 
puan verilmez. Bir etkinliği icra eden ilgili Üniversite personeli dilekçe ve yapmış olduğu etkinliği 
açıklayan ve ispatlayan belgelerle görev yaptığı bölümüne başvurur. Bölüm Kurulu başvuruyu 
inceler, teknik olarak değerlendirir (etkinliğin orijinalliği, tekrar olup olmadığı, vs açılardan), uygun 
bulması durumunda Bölüm Kurul kararı ile Dekanlığa bildirir. Rektörlüğe bağlı bölümler 
Rektörlüğe bildirir. Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulunda başvuruyu inceleyip değerlendirerek, 
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile PARGE Koordinatörlüğü’ne sonucu bildirir. Rektörlüğe bağlı 
bölümler için, Rektörlük değerlendirme sonucunu PARGE Koordinatörlüğü’ne bildirir. PARGE 
Koordinatörlüğü’ne Fakülte Yönetim Kurulu ve/veya Bölüm Kurulu kararlarını ve onaylarını baz 
alarak, ilgili başvuru sahibi personelin performans bütçesine puanları işler.Ödül verilmesinde 
Rektörlük onayı şarttır. (Etkinlik performansı alacak öğretim elemanlarının düzenleme kurulunda 
olması gerekir.) 

(4) Üniversite öğretim elemanlarına yılda bir defa bilimsel toplantılara gitmek suretiyle verilmek 
üzere,  yurtiçi yolluk gideri 1.500 TL’ye kadar, yurtdışı yolluk gideri Avrupa ülkelerinde 1.500 €’ya 
kadar, diğer yabancı ülkelere gidilmesi durumunda 2.000 $’a kadar destek olarak verilir. 

(5) 4. Madde kapsamında desteklenen öğretim elemanı 2. maddedeki destekten faydalanamaz. 
 

i) Ulusal ve Uluslararası Sosyal, Kültürel, bilimsel proje ve Sportif etkinlik performans puanı 

(1) Üniversitemizin  adının  ulusal/uluslararası  yarışma ve üniversitenin uluslarası temsil edildiği 
toplantılarda ve etkinliklerde temsil eden öğretim elemanlarına uluslararası 1.000 ulusal 500 
olmak üzere puan verilir. 

 
(2) Üniversitemizin tanıtımına ulusal/uluslararası proje alanında (bütçesi Üsküdar 
Üniversitesi’ne aktarılmayan) katkı sağlayan öğretim elemanlarına uluslararası 1.000 puan, ulusal 
500 olmak üzere puan verilir. 

 
k) Öğrenci Bilgilendirme Projeleri: 

(1) Öğrenci projelerine yönelik Üniversite dışı destekler aracılığıyla, Üniversite kaynaklarının ve 
başarılarının artırılmasına ve Üniversitenin adının duyurulmasına katkı veren öğretim elemanlarına 
verilen puandır. 

 
(2) Bu şekildeki kabul edilmiş her Ulusal öğrenci projesinin danışmanı için 500 puan, 
Uluslararası öğrenci projesinin danışmanı için 1.000 puan verilir. 

 
l) Kitap Performans Puanı: 
 

(1) Özgün  Bilimsel  her  bir  kitap ve/veya kitap bölümü yayınlayan  öğretim  elemanlarına  kitap  
performansı  olarak kitap olursa; kitap başına 1.000  puan, kitap bölümü olduğu takdirde 500 puan 
hesaplanır. (Özgün bilimsel kitap; monografik kitaplarda olduğu gibi araştırma mahsulü olmalı, 
kitapta referans veya dipnot sistemi kullanılmış olan kitaptır.) Kitap başka dilde yayınlanırsa iki misli 
değerlendirilir. 

 



(2) Gerektiğinde PARGE Komisyonu Kitabın özgünlüğü konusunda kitabın yayınlandığı bilim 
alanından hakem incelemesi isteyebilir. 

 
(3) Yazar sayısı birden fazla ise puan kişi sayısına bölünür. 

 
(4) Revize (yeni baskı) kitaplara performans puanı verilmez. 

 
 

m) 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,  Üniversite  kurumsal  
kimliği  altında gerçekleştirilmesi, ABS’ye kayıtlı ve onaylanmış olması gerekir. 
b) Performans puanı hesaplamaları, dönem sonundan itibaren üç ay içinde yapılır ve duyurulur. 
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. 

e) Performans değerlendirme bütçesinden gerçekleştirilen kullanımlar, üç aylık dönemler itibariyle 
izlenerek, raporlanır ve duyurulur. 

f) Performans değerlendirme bütçesinden kullanılmayan kaynaklar bir sonraki döneme devredilmez. 
g) Performans bütçesi Üniversite’nin tabi olduğu mevzuatlar çerçevesinde kullandırılır. Öğretim 
Elemanı Performans bütçesi ilgili personelin PARGE Koordinatörlüğü’ne başvurusuyla kullanılabilir. 
h) Puana uygun ödeme yapılmasında Rektörlük onayı gerekir. 
i) PARGE, Bilimsel Teşvik Değerlendirme Yönergesinin kullanımına uygun yönergeyi hazırlar. 
 
Genel Usul ve Esaslar 
Madde   6-   (1)   Performans   değerlendirme   uygulaması,   Üsküdar Üniversitesi Proje Araştırma  
Uygulama Eğitim ve Geliştirme Koordinatörlüğü   Birimi   görev   ve sorumluluğunda yürütülür. 

 
Yürürlük 
Madde  7- Bu  Yönerge; Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülmesine müteakiben Mütevelli 
Heyet onayıyla yürürlüğü girer. 

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

 


