
 

 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLİM İNSANI YETİŞTİRME VE   ULUSAL/ULUSLARARASI 

GÖSTERGELERDE İYİLEŞTİRME PROJESİ  

(BAP Komisyonunun 14.07.2020 tarih ve 2020/06 sayılı toplantısında (f) maddesindeki 

değişiklik kabul edilmiştir.)  

 

Akademik Faaliyetler aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanır;  

a) Akademik faaliyetler, Üniversite kurumsal kimliği altında gerçekleştirilmelidir.  

b) Akademik verimlilik puan başvuruları, takip eden yılın Mart ayının sonuna kadar 

yapılmalıdır.  

c) Her bir akademik verimlilik puanı karşılığı 1 TL olarak hesaplanır.  

d) Proje çerçevesinde akademik verimlilik puanından yararlanmak isteyen üniversite 

öğretim elemanının BAP Koordinasyon Birimine başvurması gerekir.  

e) Akademik Verimlilik Puanından oluşan bütçenin kullanılmayan kısmı bir sonraki 

döneme devredilir.  

f) Akademik Verimlilik başvuruları BAP Komisyonunca değerlendirildikten sonra 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin BAPSİS Web Sayfasında 

duyurulur.  

g) Sözleşmeli yabancı öğretim üyeleri de Akademik Verimlilikten yararlanabilir.  

h) Hatalı bildirimde bulunulduğu tespit edilen öğretim üyelerinin puanları yıl geçse bile 

tespit edilmesi halinde geri alınır. Harcama yapılmış ise harcama tarihinden itibaren 

faizi ile birlikte hatalı bildirimde bulunulan puanın tutarının BAP özel hesabına 

yatırılması sağlanır.  

i) Yayınlarda SDÜ dışındaki ulusal en az bir üniversiteden yazar olması durumunda 

puanlar 1.1, uluslararası bir üniversiteden bir yazar bulunması durumunda 1.3 ile 

puanlar çarpılır.   

j) Uluslararası literatürde “predatory” olarak adlandırılan, Türkçe “şüpheli”, “korsan”, 

“yağmacı” veya “istismarcı” olarak tanımlayabileceğimiz dergi, kitap ve 

konferans/sempozyum/kurultay/kongre/çalıştay gibi etkinliklerde yapılan yayınlar 

puanlamalarda dikkate alınmaz.   

k) Bu proje kapsamında elde edilen puanlar, öğretim elemanının Süleyman Demirel 

Üniversitesi’nden her ne sebeple olursa olsun ayrılması durumunda kullanılamaz.  

  

Üniversite Personeli Akademik Faaliyetleri, aşağıda belirtilen alt başlıklar itibariyle hesaplanır 

ve elde edilen toplam verimlilik puanı üniversite personelinin kullanımına tahsis edilir.  

  

a) Makale Verimlilik Puanı  

(1) Web of Science (Wos) Core Collection’daki SCI (Science Citation Index) ve 

SCIExpanded tarafından taranan dergilerde teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi 

ve özet türünden yayınlar dışında değerlendirilen ve  

  Q1 sınıfı yayımlanmış makale için       5000 puan,  

  Q2 sınıfı yayımlanmış makale için       4000 puan,  

  Q3 sınıfı yayımlanmış makale için                    3000 puan,    

 Q4 sınıfı ve diğerler dergilerde yayımlanmış makale için    2000 puan, olarak 

hesaplanır.  

WoS ilk çeyrekte (ilk %25’lik bölümde) yer alan dergiler Q1 sınıfı, 2. Çeyrekte (%25 – %50) 

yer alan dergiler Q2 sınıfı, 3. Çeyrekte (%50  -%75) yer alan dergiler Q3 sınıfı ve son çeyrekteki 
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(en alt %25) dergiler ise Q4 sınıfı olarak kabul edilir. Sınıflandırmada makalenin yayınlandığı 

yıldaki derginin bulunduğu sınıf esas alınır.  

  

(2) Wos Core Collection’daki SSCI  (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and 

Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde teknik not, editöre mektup, tartışma, 

vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışında değerlendirilen ve;  

  

  

  

  

  Q1 sınıfı yayımlanmış makale için                     10000 puan,  

  Q2 sınıfı yayımlanmış makale için       8000 puan,  

  Q3 sınıfı yayımlanmış makale için                    6000 puan,  

 Q4 sınıfı ve diğerler dergilerde yayımlanmış makale için   4000 puan, olarak 

hesaplanır.  

  

(3) SCOPUS tarafından taranan dergilerde teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a 

takdimi ve özet türünden yayınlar dışında değerlendirilen makaleler için 2000 puan olarak 

hesaplanır.  

(4) Wos Core Collection’daki ESCI (Emerging Science Citation Index) tarafından taranan 

dergilerde teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışında 

değerlendirilen makaleler için 1000 puan olarak hesaplanır.  

(5) SCOPUS ve WoS Core Collection indeksleri dışındaki diğer uluslararası indeksler ile 

TRDİZİN tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a 

takdimi ve özet türünden yayınlar dışında değerlendirilen her bir makale için 400 puan olarak 

hesaplanır.   

(6) Yazar sayısının birden fazla olması durumunda hesaplanan puanı, yazarlar arasında eşit 

olarak dağıtılır.   

(7) Üniversite personelinin yayın puanına başvurabilmesi için yayının SDÜ adresli olması 

gerekir. Üniversite dışında geçici görevli bulunan Üniversite personeli, yayınlarına SDÜ 

adresini yazmak koşuluyla yayın verimlilik puanından yararlanabilir.  

(8) SCOPUS ve Wos Core Collection’daki indeksler tarafından taranan dergilerdeki yayına 

ait, “Web of Science” (http://www.webofknowledge.com) ve (www.scopus.com) web sayfası 

tarama sonucu çıktısı başvuru sahibi üniversite personeli tarafından belgelendirilmeli, ayrıca 

yayının WoS Q sınıfını gösterir web sayfasının çıktısı eklenmelidir.  

(9) SCOPUS ve WoS Core Collection indeksleri dışındaki diğer uluslararası indeksler 

tarafından taranan dergilerdeki yayın için derginin kapak veya içindekiler sayfası ile yayının 

ilk sayfası, (başlık, yazar isimleri, kurum adı ve özetin olduğu sayfa) yayının indeks taramasını 

gösterir sayfa ile birlikte başvuru dosyasında sunulmalıdır.  

(10) Başvuru dosyasında sunulan bilgilerin doğruluğu ile ilgili akademik, mali ve hukuki 

sorumluluk başvuru sahibi Üniversite personeline aittir.  

  

b) Buluş/Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Puanı  

  

(1) Bu faaliyet konusu ile üniversite personelinin Ar-Ge ve inovasyon eksenli çalışmalarının 

teşvik edilmesi ve ortaya çıkan ürünlerin fikri mülkiyet haklarının korunması amaçlanmaktadır. 
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(2) Buluş/Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım belgesinin resmi olarak alınmasından 

sonra hak sahiplerinin başvurusuyla, aşağıda belirtilen şekilde puanı hesaplanır.  

(3) Patent ve faydalı model puan hesabı:  

a) Yurt dışında patentlenmiş her bir buluş için 20.000 puan,  

      (Gerektiğinde BAP Komisyonu yurtdışı patent konusunda patentin alındığı bilim 

alanından hakem incelemesi isteyebilir.)  

b) Yurt içinde patentlenmiş her bir buluş için 10.000 puan,  

c) Faydalı model olarak kaydedilmiş her bir buluş için 5.000 puan,  

d) Endüstriyel Tasarım kabul edilmiş her bir tasarım için 1000 puan,   

e) Başvurusu yapılmış durumdaki patent, faydalı model ya da endüstriyel 

tasarım için  

ise yukarıdaki puanların %20’si verilir.  

f) Birden fazla kişiden oluşan başvurularda puanlar kişiler arasında eşit 

olarak bölünür. Başvuruda; Başvuru Formu, Buluş/Patent/Faydalı Model/Endüstriyel 

Tasarım başvuru ya da alındı evrakı ibraz edilmelidir.  

g) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularında, hizmet 

buluşu için % 100, kısmi hak sahibi olunanlarda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin 

hak oranı yüzdesince puan verilir. Serbest buluş veya serbest endüstriyel tasarım olarak 

değerlendirilenlerde destek verilmez.   

h) Birden fazla üniversitenin hak sahibi olduğu buluşlarda, Süleyman 

Demirel Üniversitesi’nin payı dikkate alınır.   

   

c) Üniversite Dışı Mali Kaynaklardan Desteklenen Araştırma Projeleri (ÜDMKDAP) 

Sözleşme Sonrası Verilen Puan  

  

(1) Bu faaliyet konusu ile Üniversite dışı mali kaynaklardan faydalanmak üzere sunulan 

araştırma projeleri sayısını ve Üniversiteye gelen dış kaynaklı proje bütçe miktarlarını artırmak, 

üniversite-üniversite, üniversite-araştırma kurumları ve üniversite-sanayi işbirliğine yönelik 

Ar-Ge ve inovasyon içerikli proje ortaklıkları geliştirmek amaçlanmaktadır.  

(2) Üniversite dışı ulusal/uluslararası mali kaynaklarca desteklenerek proje sözleşmesi 

yapılan ve bütçesi SDÜ BAP üzerinden kullandırılan her araştırma projesi yürütücülüğü için 

proje bütçesinin %20’si (en fazla 30.000 puan); bütçesi SDÜ BAP üzerinden kullandırılmayan 

araştırma projelerine de proje bütçesinin %10'u (en fazla 10.000 puan) olarak hesaplanır.  

(3) Araştırma projesi dışındaki projeler için proje bütçesinin %10'u (en fazla 10.000 puan) 

olarak hesaplanır.  

Bu puanların %50’si proje yürütücüsüne, %50’si de, projede yer alan yardımcı personeller 

arasında eşit olarak paylaştırılarak başvuru yapılır.  

  

d) Sanatsal Etkinlik Puanı  

  

(1) Sergi, müzik, tiyatro alanlarında sanatsal etkinlikleri desteklemek amacıyla uygulanır.   

Sanatsal Etkinlik türleri ve puan miktarları aşağıda belirtilmiştir.       

Uluslararası Sanatsal Etkinlikler Kişisel        4000 puan  

Uluslararası Sanatsal Etkinlikler Karma        2000 puan  

Uluslararası kamu ve özel kurum koleksiyonuna kabul edilmek   2000 puan  
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Ulusal kamu ve özel kurum koleksiyonunda kabul edilmek    1000 puan  

  

(Uluslararası sanatsal etkinlikte en az 5 farklı ülkeden ve/veya en az 10 yabancı katılımcı 

olması gerekir.)  

  

(2) Sanatsal Etkinlik için bir takvim yılında en fazla 6.000 puan alınabilir.   

(3) Bir sanatsal etkinliğe sadece bir defaya mahsus puan verilir, aynı etkinliğin aynı eserlerle 

tekrarında tekrar sayısına (belirtilmek koşuluyla) puan bölünür.   

(4) Bir sanatsal etkinliği icra eden ilgili Üniversite personeli dilekçe ve yapmış olduğu etkinliği 

açıklayan ve ispatlayan belgelerle görev yaptığı bölüme (Güzel Sanatlar Fakültesindeki 

bölümler veya ilgili diğer birimlerin bölümleri) başvurur.  Bölüm Kurulu başvuruyu inceler, 

(etkinliğin orijinalliği, tekrar olup olmadığı, vb.) açılardan teknik olarak değerlendirir. 

Bölüm Kurulunda uygun bulunması durumunda öğretim elemanı Bölüm Kurul Kararı ve 

başvuru formu ile birlikte sanatsal etkinliklerini gösterir belgeleri ekleyerek BAP Birimine 

doğrudan başvurur.  

  

e) Kitap Puanı  

  

(1) SCOPUS ve WoS Core Collection kapsamında yayımlanan araştırma kitabına 3.000 puan, 

(2) SCOPUS ve WoS Core Collection kapsamında yayınlanan araştırma kitaplarında Editörlük 

yapanlara 1.500 puan verilir.  

(3) SCOPUS ve WoS Core Collection kapsamında yayımlanan araştırma kitaplarında Çeviri 

Editörlüğü yapanlara 1.000 puan verilir.  

(4) SCOPUS ve WoS Core Collection kapsamında yayınlanan uluslararası yayımlanan 

araştırma kitaplarında bölüm yazarlığı yapanlara bölüm sayısına bakılmaksızın 1.000 

verilir.  

(5) Yazar sayısı birden fazla ise puan kişi sayısına eşit olarak bölünür.  

(6) Kitap Puanına başvurulurken ISBN numarası belgelendirilmelidir.  

(7) Revize (yeni baskı) kitaplara puan verilmez.  

  

f) Mentörlük, Son Okuma ve Ön Hakemleme Desteği  

  

(1) Kurum dışı (TÜBİTAK vb) projelerde mentör olarak görevlendirilen öğretim üyelerine 

ulusal projelerde mentörlük yapmaları halinde bütçesi 100.000,00 TL ye kadar olan projeler 

için 1.000 puan verilir. Mentörlük yapılan projenin kabul edilmesi halinde 1.500 ilave puan 

verilir. Proje bütçesi 100.000,00 TL ve üzerinde olan projelerde 2.500 puan verilir. Mentörlük 

yapılan projenin kabul edilmesi halinde 7.500 ilave puan verilir. Uluslararası projelerde 

mentörlük yapmaları halinde ulusal projelerde alınan puanların bir kat fazlası  puan verilir. 

SDÜ Ulusal ve Uluslararası Proje Koordinatörlüğü’nden alınacak belge ile başvurulur.   

 

(2) SCOPUS ve WoS Core Collection kapsamındaki dergilere gönderilecek yabancı dildeki 

makalelerde son okuma, dil kontrolü ve düzeltme (proofreading) hizmeti veren öğretim 

elemanlarına makale dil eksikliği nedeniyle geri dönmemesi durumunda 3500 kelimeye kadar 

100 puan, makale yayına kabul edildiği durumda ilave 100 puan daha verilir. 3500 kelimenin 

üzerinde olması durumunda kelime sayısı x 0.03 puan, makale yayına kabul edildiği durumda 
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ilave kelime sayısı x 0.03  puan daha verilir. SDÜ Ulusal ve Uluslararası Proje 

Koordinatörlüğü’nden alınacak belge ile başvurulur. 

 

(3) SCOPUS ve WoS Core Collection indekslerindeki dergilere gönderilecek yabancı 

dildeki makalelerde ön değerlendirme (pre-review) hizmeti veren h indeksi 10 ve üzerinde olan 

öğretim elemanlarına 100 puan, makale yayına kabul edildiği durumda ilave 150 puan daha 

verilir. SDÜ Ulusal ve Uluslararası Proje Koordinatörlüğü’nden alınacak belge ile başvurulur.  

   

g) Öğrenci Projeleri Puanı  

  

Üniversite kaynaklarının ve başarılarının artırılmasına ve Üniversitenin tanıtımına katkı veren 

üniversite personelinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.  

(1) Kabul edilmiş olması şartıyla proje danışmanı Üniversite personeline öğrenci projesi 

için 500 puan verilir.  

(2) Öğrenci projesi başvurularında, öğrenci projesine başvurulduğuna dair proje kapak 

sayfaları ile projenin kabul edildiğine dair belge eklenerek başvuru yapılır.  

  

h) Erasmus ve Mevlâna Programı Kapsamında Ders Veren Öğretim Üyeleri Puanı  

  

SDÜ Erasmus ve Mevlâna Programı öğrencilerine ders veren öğretim elemanlarını teşvik etmek 

amacı ile her dönem ve her ders için ilgili birimin ders görevlendirmesi, devam çizelgesi ile 

belgelendirerek başvurması halinde 500 puan verilir.  

  

  

ı) Akredite Bölüm/Programlarda Ders Veren Öğretim Üyeleri Puanı  

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan bir akreditasyon kurumundan akredite olan ve 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzu’nda bulunan bölümlerde lisans dersi veren öğretim elemanlarını teşvik etmek 

amaçlanmaktadır.  Her dönem ve her ders için (bitirme ödevi ve seminer hariç) ilgili birimin 

ders görevlendirmesi ile Bölüm Akreditasyon Kurulu veya Bölüm Kurulunun akreditasyon 

gerekliliklerinin yerine getirildiğine dair onayını belgelendirerek başvurması halinde dönemlik 

her ders için 500 puan yıllık dersler için 1000 puan verilir. Bir derse birden fazla öğretim üyesi 

görevlendirilmiş ise görevlendirmede haftalık veya kredi dağılımı mevcutsa bu oranda, ders 

saati oranında (Anlattığı yıllık/dönemlik ders saati sayısının, Dersin yıllık/dönemlik toplam 

ders saati sayısına oranı), herhangi bir ayrım yapılmamışsa eşit olarak puan paylaştırılır. Bu 

kısımdan yılda en fazla 3000 puan alınabilir.   

  

i) Atıflar Puanı  

SDÜ adresli olmak üzere öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı yayınlarda 

öğretim elemanının eserlerine yapılan atıflara aşağıda öngörülen atıf puanı kadar atıf puanı 

yıllık olarak verilir.   

(1) SCOPUS ve Wos Core Collection’daki indekslerde yayımlanan ve yazar olarak yer  

alınmayan yayınlarda yapılan atıf            20 puan  

(2) SCOPUS ve Wos Core Collection dışındaki indeks ve özler tarafından taranan 

dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf   

                 10 puan  
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Atıflarda son beş yıldaki yayınlara sadece SDÜ adresli olmak şartıyla destek verilir. Daha eski 

atıflara % 30’u kadar puan verilir. Atıf puanı olarak yılda en fazla 2500 puan alınabilir.   

  

j) Misafir Öğretim Elemanı Puanı  

  

Süleyman Demirel Üniversitesi’ne en az iki ay süre gelen yabancı uyruklu doktoralı öğretim 

elemanını davet eden personele belgelemek koşuluyla getirdiği her bir yabancı uyruklu 

doktoralı öğretim elemanı için 2500 puan verilir. Yukarıdaki proje desteklerinden yararlanılmış 

ise bu puanı alamaz.   

  

k) Girişimci Öğretim Elemanı Puanı  

  

Göller Bölgesi Teknokenti’ nde 2019 yılı ve sonrasında şirket kuruluşuna bir kereye mahsus 

10000 puan verilir. Aynı firmaya birden fazla akademisyen ortak ise, bu puan eşit olarak 

paylaştırılır. Öğretim üyesi Üniversite Yönetim Kurulu görevlendirmesi ile, firma Teknokent 

kira sözleşmesi, ticaret sicil gazetesi ilgili sayfaları ile başvurulur.   

  

GEÇİCİ MADDE: Daha önce tamamlanan “Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim İnsanı 

Yetiştirme ve Verimliliği Artırma Projesi” adı altında Rektörlük Güdümlü Projesi kapsamında 

kazanılan puanlar bu proje kapsamında da birleştirilir. 2019 yılı için ilgili proje kapsamında 

yapılan ancak bu projede çıkarılan; Yönetici Puanı ve Rektörlük Bünyesindeki 

Komisyon/Kurul Üyeliği Puanı 2019 yılı için bu projenin üniversitemiz BAP Komisyonu’nda 

kabul edildiği (12.11.2019) tarihe kadar verilecektir.   


