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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI 

I. AMAÇ ve KAPSAM 

 Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının 

ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalarını ve eğitim-öğretime katkılarını teşvik etmeye 

yönelik olarak ödüllendirme ölçütlerini ve teşvik işlemlerini yürütmek üzere Akademik 

Değerlendirme ve Teşvik Komisyonu (Komisyon)’ nun çalışma usullerini belirlemektir. 

II. KOMİSYON ve GÖREVLERİ  

Madde 2.  Komisyon, Mühendislik Fakültesi’nin bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasından, 

Dekan tarafından üç yıl süre ile görev yapmak üzere atanan üç üyeden oluşur.  

Madde 3.  

a) Komisyon, teşvik ödülü için yapılan başvuruların bu esaslara uygunluğunu inceler ve kararını 

Dekanlık Makamına sunar. Komisyon, kararlarını çoğunluk esasına göre alır.  

b) Komisyon, gerektiğinde teşvik esasları, ödüllerin parasal miktarı ve yıllık ödül bütçesinde 

değişiklikler yapılması konularındaki önerilerini Dekanlığa iletir. Komisyon, Başkanının 

çağrısı üzerine ve onun bildireceği yerde toplanır. Sekreterya işlerini Dekan’ın görevlendireceği 

birim yapar. 

III. TEŞVİK ESASLARI  

Madde 4. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve puanlandırılması aşağıdaki esaslara göre 

yapılır: 

a) Sadece Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adresli yayınlar ve Atatürk Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi bünyesinde yapılan etkinlikler puanlamada dikkate alınır. 

b) Dış ortaklı projelerin etkinlik puanı Fakülte’ye düşen pay üzerinden hesaplanır. 

c) DOI numarası alınarak internet ortamında yayınlanan makaleler hakemli dergilerde basılmış 

makaleler ile eş değerdir.  

d) Yayına kabul edilen makaleler belgelendirmek kaydıyla yayınlanmış makale olarak 

değerlendirmeye alınır. 

e) Birden fazla idari görevi bulunan akademisyenlerin idari görevlere ait etkinlik puanı 

hesaplanırken en fazla iki idari göreve ait etkinlik puanı dikkate alınır.  

f) Projede araştırmacı veya danışman olanlar, yürütücünün almış olduğu puanların yarısını 

alırlar. 

IV. BAŞVURU ŞEKLİ ve UYGULAMA 

Madde 5.  

a) Teşvikten yararlanmak isteyen öğretim elemanları, bu esaslarda belirtilen koşullar 

çerçevesinde, “Akademik Değerlendirme ve Teşvik Başvuru Formu” nu doldurarak ve gerekli 

belgeleri ekleyerek başvurularını Bölüm Başkanlıkları’na yaparlar. 

b) Form, yıl temeline göre doldurulur ve puanlar yalnızca başvurulan yıl için hesaplanır. 
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c) Teşvik başvuruları, etkinlikleri takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar yapılır. 

d) Komisyon değerlendirme sonuçlarını, başvuruları takip eden yılın şubat ayının sonuna kadar 

Dekanlık Makamı’ na sunar. 

Madde 6.  

a) Değerlendirme sonuçları ve bir takvim yılında verilmesi önerilen ödül miktarları ile ilgili 

Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Dekanlık tarafından Fakülte Yönetim Kurulu’na 

sunulur.  

b) Komisyon kararları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip Dekanlık Makamı’nca 

onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

c) Ödülün verilmesinde Mühendislik Fakültesinin bütçe durumunun uygunluğu dikkate alınır. 

V. ÖDÜL   

Madde 7. Ödül, yalnızca ilk üç dereceye giren öğretim elemanlarına verilir. 

Madde 8. Parasal ödül nakit olarak ödenmez, ancak, faturalandırmak koşuluyla Dekanlık ile 

koordinasyon halinde aşağıdaki şekillerde kullanılabilir: 

a) Katkı payı, yolluk ve gündeliğe karşılık gelen toplam miktarı aşmamak kaydı ile yurtdışı ve 

yurt içi bilimsel toplantılara sözlü veya poster sunumlu katılımlarda. (Bu durumda ödül 

sahibinin daha önce aynı yıl içinde yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilmiş olması 

dikkate alınmaz.) 

b) Araştırma etkinliklerinde kullanılmak üzere makine-teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet 

alımlarında. 

c) Laboratuvar ve ofis altyapı çalışmalarında. 

Madde 9. Ödüle layık görülen öğretim elemanı, ödülünü nasıl kullanacağını en az bir ay önceden 

Dekanlık Makamı’na bildirir.  

Madde 10. Ödül belirlenen yıl içinde kasım ayının sonuna kadar kullanılmalıdır. Kullanılmayan 

ödül bir sonraki yıla devredilemez. 

Madde 11.  

a) İlk üç dereceye giren öğretim elemanları yılın onur akademisyenleri olarak ilan edilirler ve takip 

eden ilk Fakülte Akademik Kurulu’nda plaketleri ve onur belgeleri kendilerine sunulur. 

b) İstedikleri takdirde birinciye takip eden üç yarıyıl, ikinciye iki yarıyıl ve üçüncüye bir yarıyıl 

olmak üzere ders dağıtımı yapılırken tercihte öncelik verilir. 

c) İstedikleri takdirde birinciye takip eden üç yarıyıl, ikinciye iki yarıyıl ve üçüncüye bir yarıyıl 

olmak üzere İÖ’de azami ders yükü verilir.  

 

VI. PUANLANDIRMA  

 

Madde 12. Yayınlarda ve diğer bilimsel çalışmalarda puanlandırma aşağıda şekilde yapılır: 

 

a) Tek isim tam puan alır.  
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b) Çok isimli çalışmalarda puanlar, Tablo 1’de verilen formüllere göre hesaplanır. Bu şekilde 

yapılacak olan puanlandırmada çalışmadan sorumlu yazarın ismi birinci isim olarak alınıp, 

diğerleri sırası değiştirilmeden ikinci, üçüncü, … isim olarak değerlendirilir.  

 

Tablo 1.  Etkinlik bir grup tarafından yapılmış ise kullanılacak puanlandırma 

 

1. isim veya çalışmadan 

sorumlu olduğu belirtilen 

öğretim elemanı 
((1,4 x EP)/ Etkinliği gerçekleştiren kişi sayısı) + (EP x 0,20) 

2. isim ((1,4 x EP)/ Etkinliği gerçekleştiren kişi sayısı) + (EP x 0,10) 

3. isim ((1,4 x EP)/ Etkinliği gerçekleştiren kişi sayısı) + (EP x 0,05) 

4. isim ve diğerleri ((1,4 x EP)/ Etkinliği gerçekleştiren kişi sayısı) 

 

c) SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makalelerin puanları, 

TÜBİTAK’ın belirlediği UBYT Programındaki puanlar dikkate alınarak belirlenen, Tablo 

2’deki katsayılarla çarpılır. Sınıfı belli olmayan makaleler 1 (bir) katsayısı ile çarpılır.  

 

Tablo 2. UBYT Programındaki dergi puanlarına ait çarpanlar 

 

UBYT Puanı Çarpan 

0-10 1.00 

11-20 1.25 

21-30 1.50 

31-40 1.75 

41-50 2.00 

51-60 2.25 

61-70 2.50 

71-80 2.75 

81-90 3.00 

91-100 4.00 

 

d) Diğer etkinliklerdeki puanlandırma Ek’te verilen Tablo 3’ deki puanlar dikkate alınarak yapılır. 

Etkinlik tek akademisyen tarafından yapılmış ise Tablo 3’de verilen puanlar doğrudan alınır.  

e) Proje kapsamında alınan puan en fazla 20000 olabilir.  

f) Her bir çalışmadaki puanlar virgülden sonra bir rakam olacak şekilde yuvarlatılır. 

VII. YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME  

Madde 13. Bu esaslarda öngörülmeyen hususlarda Mühendislik Fakültesi Dekanı, Komisyon’un 

görüşünü alarak karar verir.  

Madde 14. Bu esaslar, Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer ve Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.  
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-Ek- 

Tablo 3. Akademik Etkinlikler ve Puanları 

No  Etkinlik Puanı (EP) 

I. YAYIN ETKİNLİKLERİ 

A. MAKALELER 

1 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında yer alan dergilerde 

yayımlanan; 

a) Özgün araştırma ve derleme 

b) Editöre mektup, teknik not, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden 

yayınlar 

 

1200 

600 

2 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler 

tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan;  

a) Özgün araştırma ve derleme 

b) Editöre mektup, teknik not, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden 

yayınlar  

 

 

500 

250 

 

3 

Ulusal hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan;  

a) Özgün araştırma ve derleme 

b) Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden 

yayınlar  

 

250 

125 

 

4 
Ulusal diğer bilimsel dergilerde, gazete ve dergilerde yayımlanan her 

türlü özgün araştırma, makale, derleme ve teknik not gibi çalışmalar 
125 

B. SUNULAR 

5 

Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, panel gibi bilimsel 

toplantılarda sunularak, programda yer alan; 
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel 

sayılarında veya aynı kapsamdaki kongre kitaplarında tam metin olarak 

yayınlanan bildiri, poster veya gösteri 

b) Kongre kitapçığında tam metin olarak yayınlanan bildiri 

c) Özet metin olarak yayınlanan bildiri yada poster veya gösteri 

 

 

750 

 

 

250 

100 

6 

Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, 

programda yer alan; 

a) Tam metin olarak yayımlanan bildiri 

b) Özet metin olarak yayımlanan bildiri yada poster veya gösteri 

 

 

250 

75 

C. ALANINDA KİTAP YAZARLIĞI 

   7 
Yurtdışında uluslararası yayınevlerinde basılı olması şartıyla;  

a) Alanında kitap yazarlığı  

b) Alanında yazılmış kitaplarda bölüm yazarlığı (her bir bölüm için)  

10000 

10000/toplam 

bölüm sayısı 

8 

Basılı olması şartıyla; 
a) Alanıyla ilgili ulusal nitelikte kitap yazarlığı 

b) Alanıyla ilgili olarak ulusal nitelikteki kitaplarda bölüm yazarlığı 

(her bir bölüm için) 

 

5000 

5000/toplam 

bölüm sayısı 
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9 
Basılı olması şartıyla alanıyla ilgili; 

a) Referans kitaplarından birinin çevirisini yapmak 

b) Çevirisi yapılan kitapta bölüm çevirisi yapmak (her bir bölüm için) 

5000 

5000/toplam 

bölüm sayısı 

D. ATIFLAR 

10 

Uluslararası atıflar (Kendi çalışmasına atıflar hariç, her bir atıf için); 

a) Uluslararası kitaplardaki atıflar  

b) SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki atıflar  

c) Diğer uluslararası dergilerde yayınlanan makalelerdeki atıflar  

 

50 

50 

20 

11 

Ulusal atıflar (Kendi çalışmasına atıflar hariç, her bir atıf için); 

a) Ulusal kitaplarındaki atıflar  

b) Ulusal hakemli bilimsel dergilerdeki atıflar  

 

20 

10 

II- EĞİTİM-ÖĞRETİM ve ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ 

E. EDİTÖRLÜK ve HAKEMLİKLER 

12 

SCI, SCI-Expanded, SSCI AHCI kapsamındaki dergilerde;  

a) Editör olmak  

b) Yayın/Bilimsel Kurulu listesinde yer almak  

c) Hakemlik yapmak (her bir hakemlik için) 

 

5000 

2500 

500 

13 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası hakemli 

dergilerde;  

a) Editörlük yapmak  

b) Yayın/Bilimsel kurulunda yer almak  

c) Hakemlik yapmak (her bir hakemlik için) 

 

2000 

1000 

250 

14 

Ulusal hakemli dergilerde;  

a) Editörlük yapmak  

b) Yayın/Bilimsel kurulunda yer almak  

c) Hakemlik yapmak (her bir hakemlik için) 

 

1000 

500 

125 

15 

Diğer Bilimsel ve Mesleki dergilerde; 

a) Editörlük yapmak  

b) Yayın/Bilimsel kurulunda yer almak  

c) Hakemlik yapmak (her bir hakemlik için) 

 

500 

250 

75 

16 
Kitap editörlüğü;  

a) Alanında Yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü 

b) Alanında Yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü 

 

3000 

2000 

17 

Uluslararası projelerde (her biri için);  

a) Moderatörlük yapmak  

b) Panelist olmak  

c) Hakemlik ya da izleyicilik yapmak  

 

2500 

1000 

750 

18 

Ulusal projelerde (her biri için);  

a) Moderatörlük yapmak  

b) Panelist olmak  

c) Hakemlik ya da izleyicilik yapmak  

 

1000 

500 

300 

F- ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ 

 19 

Başvuru yılında her yarıyılda verilen en fazla dört ders için; 

a) Lisansüstü 

b) Lisans (haftalık 10 saatin üstü ve yalnızca ÖÖ dersleri için; İÖ ve 

yaz okulu hariç) 

 

300 

100 
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20 

Başvuru yılında yönetiminde tamamlanan her tez için;  

a) Doktora 

b) Yüksek lisans 

 

1000 

500 

G- BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ 

 21 

 

Başvuru yılında kabul edilen projelerde yürütücülük yapmak;  

a) Yurtdışı kaynaklı uluslararası projeler (Eğitim projeleri hariç)  

b) Ulusal kuruluşlarca (TÜBİTAK, DPT, TUBA vb.) desteklen projeler  

c) Üniversite tarafından desteklenen projeler   

d) Uluslararası ya da ulusal eğitim projeleri  

 
Proje Bütçesi(TL)/20 

Proje Bütçesi(TL)/30 

Proje Bütçesi(TL)/40 

Proje Bütçesi(TL)/40 

- a,b, c ve d’den alınan puan/puanların toplamı 20000’i geçemez. 

- Projede araştırmacı veya danışman olanlar yürütücünün almış olduğu puanların yarısını alırlar. 

H. DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER 

22 

Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, yaz okulu gibi etkinliklerde; 
a) Başkanlık yapmak 

b) Görev almak (Bilimsel komite ya da organizasyon kurulu üyesi, 

konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak) 

 

2000 

 

750 

23 

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, yaz okulu gibi etkinliklerde; 
a) Başkanlık yapmak 

b) Görev almak (Bilimsel komite yada organizasyon kurulu üyesi, 

konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak) 

 

750 

 

250 

I. ÖDÜLLER ve BURSLAR 

  24 

Alanında;  

a) Uluslararası nitelikte patent almak 

b) Ulusal nitelikte patent almak 

c) Jürili uluslararası nitelikte bilim ödülü almak 

d) Jürili ulusal nitelikte bilim (TUBİTAK, TUBA vb.) ödülü almak 

 

7500 

4000 

3750 

2000 

25 

Alanında bilimsel çalışma ve araştırmalar için (en az üç ay süreli);  

a) Uluslararası burs almak  

b) Kamu kuruluşların burs almak  

 

1000 

250 

J. İDARİ GÖREVLER (bir yıl için)  

(En fazla iki idari göreve ait etkinlik puanı dikkate alınır) 

 26 

a) Dekan 

b) Dekan yardımcısı 

c) Bölüm başkanı 

d) Fakülte yönetim kurulu üyeliği 

e) Bölüm başkan yardımcılığı 

f) Anabilim dalı başkanlığı 

g) Fakülte kurulu üyeliği 

h) Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği 

2000 

1750 

1500 

500 

500 

250 

250 

500 

27 

a) Fakülte akreditasyon koordinasyon başkanlığı 

b) Bölüm akreditasyon komisyon başkanlığı 

c) Fakülte komisyon başkanlığı  

d) Bölüm komisyon başkanlığı  

e) Fakülte komisyon üyeliği  

f)   Bölüm komisyon üyeliği   

1250 

1000 

500 

500 

250 

250 
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28 

a) Fakülte başdanışmanlığı 

b) Bölüm başdanışmanlığı 

c)  Bölüm öğrenci danışmanlığı 

1250 

1000 

750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


