SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
BİLİM İNSANI YETİŞTİRME VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMA
PROJESİ (20164747/SDÜ.Sicil No)
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
yapılır.
c) Her bir akademik verimlilik puanı karşılığı 1 TL olarak hesaplanır.
ç) Proje çerçevesinde akademik verimlilik puandan yararlanmak isteyen üniversite
öğretim elemanının BAP Koordinasyon Birimine başvurması gerekir.
d) Akademik Verimlilik Puandan oluşan bütçenin kullanılmayan kaynak kısmı bir
sonraki döneme devredilir.
e)Akademik Verimlilik başvuruları BAP Komisyonunca değerlendirilmesinden sonra
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin Web Sayfasında duyurulur.
Üniversite Personeli Akademik Faaliyetleri, aşağıda belirtilen alt başlıklar itibariyle
hesaplanır ve elde edilen toplam verimlilik puanı üniversite personelinin kullanımına
tahsis edilir.

a) Yayın Verimlilik Puanı
(1) SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded tarafından taranan dergilerde teknik not,
editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışında
değerlendirilen ve TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programında (UBYT) yer
alan;
- 0-25,99 arası puana sahip yayımlanmış makale için
- 26-50,99 arası puana sahip yayımlanmış makale için
- 51-75,99 arası puana sahip yayımlanmış makale için
- 76-100 arası puana sahip yayımlanmış makale için
olarak hesaplanır.

1000 puan,
1500 puan,
2000 puan,
2500 puan,

(2) SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index)
tarafından taranan dergilerde teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet
türünden yayınlar dışında değerlendirilen ve TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları
Teşvik Programında (UBYT)yer alan;
- 0-25,99 arası puana sahip yayımlanmış makale için
- 26-50,99 arası puana sahip yayımlanmış makale için
- 51-75,99 arası puana sahip yayımlanmış makale için
- 76-100 arası puana sahip yayımlanmış makale için
olarak hesaplanır.

2000 puan,
3000 puan,
4000 puan,
5000 puan,

(3) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde teknik not, editöre mektup,
tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışında değerlendirilen ve TÜBİTAK UBYT
programında yer almayan diğer makaleler için 500 puan olarak hesaplanır.
(4) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan
teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışında
değerlendirilen her bir makale için 300 puan olarak hesaplanır.
(5) Yazar sayısının birden fazla olması durumunda hesaplanan puanı, yazarlar arasında eşit olarak
dağıtılır.
(6) Üniversite personelinin yayın puanı başvurabilmesi için yayında SDÜ adresli olması gerekir.
Üniversite dışında geçici görevli bulunan Üniversite personeli, yayınlarına SDÜ adresini yazmak
koşuluyla yayın verimlilik puanından yararlanabilir.
(7) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indeksleri tarafından taranan dergilerdeki yayına ait, “Web of
Science” (http://www.webofknowledge.com) web sayfası tarama sonucu çıktısı başvuru sahibi
üniversite personeli tarafından belgelendirilmeli, ayrıca yayının TÜBİTAK UBYT programındaki
puanını gösterir web sayfasının çıktısı eklenmelidir.
(8) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki 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.
(9) 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.
(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)Başvurusu yapılmış durumdaki patent ya da faydalı model için ise yukarıdaki
puanların %20’si verilir.
e)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.

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 20.000 puan); bütçesi SDÜ BAP üzerinden
kullandırılmayanlara da 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.

f) Sanatsal Etkinlik Puanı
(1) Sergi, müzik, tiyatro alanlarında sanatsal etkinlikleri desteklemek amacıyla uygulanır.
Sanatsal Etkinlik türleri ve puan miktarları aşağıda belirtilmiştir.
Ulusal Sanatsal Etkinlikler Kişisel 1000 puan
Ulusal Sanatsal Etkinlikler Karma 500 puan
Uluslararası Sanatsal Etkinlikler Kişisel 2000 puan
Uluslararası Sanatsal Etkinlikler Karma 1000 puan
(Uluslararası sanatsal etkinlikte en az 5 yabancı katılımcı olması gerekir.)
(2)Sanatsal Etkinlik için bir takvim yılında en fazla 3.000 puan alınabilir.
(3) Bir sanatsal etkinliğe sadece bir defaya mahsus puan verilir, aynı etkinliğin başka bir
mekânda tekrarına puan verilmez.
(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.

g) Yönetici Puanı
(1) Üniversitemiz Birimlerine atanan yöneticilere verilecek puandır. Yönetici puanı,
aşağıdaki tabloda belirtilen oranlara göre hesaplanır.
Rektör
Rektör Yardımcısı
Dekan
Enstitü Müdürü
Yüksekokul Müdürü
MYO Müdürü

10.000 puan,
8.500 puan,
7.500 puan,
6.000 puan,
5.000 puan,
5.000 puan olarak hesaplanır.

(2) Başvurularda atama yazılarının onaylı fotokopileri istenir. Yıl içerisinde yeni
atamalarda yönetici puanları gün sayısına bölünmek suretiyle hesaplanır.
(3) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58/f maddesine göre döner sermaye
hesabından yönetici payı alanlara ayrıca Yönetici Puanı verilmez.

h) Rektörlük Bünyesindeki Komisyon/Kurul Üyeliği Puanı
(1) Rektörlük, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato tarafından oluşturulan
komisyonlarda/kurullarda görev alan Üniversite personeline verilen puandır.
Sürekli komisyon/kurul üyeliklerinde (Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite
Senato Üyeliği, Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Komisyon Üyeliği, BAP Komisyon
Üyeliği vb.) her yıl için 1.500 puan,
(2) Herhangi bir etkinliğin düzenlenmesi için geçici komisyon üyeliklerinde ise her bir
üyelik için 250 puan, (Mezuniyet Töreni vb.)
(3) Komisyonlarda/kurullarda görev alan personelin görevlendirme resmi yazısı ve
başvuru formu ile BAP Koordinasyon Birimine başvurması gerekir.
(4) Yönetici puanı alan üniversite personeline, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu
Üyeliği için ayrıca puan verilmez.
(5) Kurum dışı projelerde mentör olarak görevlendirilen öğretim üyelerine ulusal
projelerde mentörlük yapmaları halinde 500 puan, uluslararası projelerde mentörlük
yapmaları halinde 1000 puan puanı verilir.
Mentörlük yapılan projenin kabul edilmesi halinde yukarıda belirtilen puanlar kadar
ilave puan verilir.

j) Öğrenci Projeleri Puanı
(1) Öğrenci projelerine yönelik ÜDMKDAP aracılığıyla, Üniversite kaynaklarının ve
başarılarının artırılmasına ve Üniversitenin tanıtımına katkı veren üniversite
personelinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
(2) Kabul edilmiş olması şartıyla proje danışmanı Üniversite personeline öğrenci
projesi için 500 puan verilir.
(3) Öğrenci projesi başvurularında, öğrenci projesine başvurulduğuna dair proje
kapak sayfaları ile projenin kabul edildiğine dair belge eklenerek başvuru yapılır.
k) Erasmus ve Mevlana Programı Kapsamında Ders Veren Öğretim Üyeleri Puanı
SDÜ Erasmus ve Mevlana Programı öğrencilerine ders veren öğretim elemanlarını
teşvik etmek amacı ile her dönem ve her ders için ilgili birimin ders görevlendirmesi
ile belgelendirerek başvurması halinde 500 puan verilir.

l) Kitap Puanı

(1) Alanında uluslararası yayımlanan araştırma kitabına 3.000 puan, (En az 5 yıl uluslararası düzeyde
düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim
kurumlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az yirmi kitap yayımlamış olan
uluslararası yayınevinde yayımlanmış olması gerekir.)
Alanında uluslararası yayımlanan araştırma kitaplarında Editörlük yapanlara 1.500 puan verilir.
Alanında uluslararası yayımlanan araştırma kitaplarında Çeviri Editörlüğü yapanlara 1.000 puan verilir.
Alanında uluslararası yayımlanan araştırma kitaplarında bölüm yazarlığı yapanlara bölüm sayısına
bakılmaksızın 1.000 verilir.
(2) Alanında ulusal yayımlanan araştırma kitabına 2.000 puan, (En az 3 yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet
yürüten, yayınları Türkiye’deki yükseköğretim kütüphanelerinin kataloglarında yer alan ve daha önce aynı
alanda farklı yazarlara ait en az 5 kitap yayımlamış olan yayınevlerinde yayımlanmış olması gerekir.)
Alanında ulusal yayımlanan araştırma kitaplarında Editörlük yapanlara 1.000 puan verilir.
Alanında ulusal yayımlanan araştırma kitaplarında bölüm yazarlığı yapanlara bölüm sayısına bakılmaksızın
500 verilir.
(3) Gerektiğinde BAP Komisyonu kitabın özgünlüğü konusunda kitabın yayımlandığı bilim alanından
hakem incelemesi isteyebilir.
(4) Yazar sayısı birden fazla ise puan kişi sayısına eşit olarak bölünür.
(5) Kitap Puanına başvurulurken ISBN numarası belgelendirilmelidir.
(6)Revize (yeni baskı) kitaplara puan verilmez.

m) Atıflar Puanı
SDÜ adresli olmak üzere öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı
yayınlarda öğretim elemanının eserlerine yapılan atıflara Personel Bilgi
Sistemi (PBS) sisteminde öngörülen atıf puanı kadar atıf puanı yıllık olarak
verilir. Atıf Puanına başvuru için (PBS) sisteminde yıl itibariyle oluşan atıf
puanını gösterir çıktı başvuru dilekçesine eklenerek başvurulur.
p) Yabancı Dille Ders Veren Öğretim Üyeleri Puanı
Hazırlık Sınıfları dışında Yabancı Dille Öğretim görülen bölümlerde yabancı
dille ders veren öğretim elemanlarına ilgili birimin ders görevlendirmesi ile
belgelendirerek başvurmaları halinde her bir dönem ve her bir ders için
2.000 puan verilir.

