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Amaç ve Kapsam
Amaç
yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak görev yapan
öğretim elemanlarının nitelikli bilimsel faaliyetlerini teşvik etme ilke ve esaslarını belirlemektedir.

MADDE l_ Bu

Teşvik Miktarı ve Esasları

MADDE 2- (1) Öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen akademik

çalışmalardan

Mardin Artuklu Üniversitesi Bilimsel Çalışmaları Teşvik Tablosunda (EK-l) yer alan ÇalıŞmalar,
belirlenen miktar ve esaslara göre teşvikten yararlanır.

için

(2) Kitap ve kitap boltımleri kaleme alan öğretim elemanlarının teşvikten yararlanabilmelerİ
söz konusu kitabİn herhangi bir yerinde "Mardin Artuklu Üniversitesi" ibaresini yazmıŞ

olmaları gerekm ektedir.
(3) Öğretim elemanları, Mardin Artuklu Üniversitesi adına yaptıkları çalışmalar iÇin teŞvik
başvurusunda bulunabilirler. Birden fazla araştırmacının gerçekleştirdiği ÇalıŞmalar iÇin verilecek
4'te gösterilmiştir. Üniversitemiz tam zamanlı kadrosunda olmayan
teşvik mikları

EK

araştlrmacllara teşvik ödenmez.

(4) Teşvik miktar ve esaslarında gerekli görülen değişiklikler Mardin Artuklu Üniversitesi
yayın'Değerİendirme Komisyonu oneriİi ve RİktOrltlğün uygun görüşü ile Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından yapılabilir.
Teşvik Başvurusu ve Değerlendirmesi

Bu teşvikten yararlanmak isteyen öğretim elemanları, yayın ve İlgİlİ belgeterİ
içeren dosyayla Mardin Artuklu Üniversitesi Yayın Değerlendirme Komisyonuna baŞvurur. TeŞvik
kuprun11nu gİren bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiği tarihten itibaren başvuru yapılabilir.
(2) Teşvik başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Yayın Değerlend.irme KomisYonu
tarafından değerlendİrilir. Komisyon, Rektör tarafından Mardin Artuklu Universitesi öğretim
elemanları arasından görevlendirilen en az 3 kişi olmak koşuluYla 2 ( iki ) seneliğine seÇilir,

MADDE

3_ (1)

(3) Komisyon, yapılan başvuruları inceleme aşamasında gerektiğinde danlŞman görüŞüne
başvurabi ir. yapı lan başvurular bir ay içerisinde değerlend iri l ir.
(4) Komisyon, teşvik verilip verilmemesi konusundaki görüşünü Üniversite Yönetim
yönetim kurulu verir.
kuruluna bildirir. Bu konuda nihai kararı Üniversite
t

Ödill Esaslart ve Uygulama Kriterleri

1

MADDE 5- Bilimsel ve sanatsal yayınların yıIIık bazda ödüllendirilmesi EK-5'teki tabloda
beliıtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
(1) Mevcut esaslar doğrultusunda ve her yılın başında bir önceki yıla ilişkin bilimsel ve
sanatsal çalışmalara dair ödül töreni düzenlenir, Bilimsel ve sanatsal çalışmalar toplamında
belirlenen puanlama tablosuna göre Sosyal Bilimler ile Fen ve Sağlık Bilimleri olmak üzere iki ayrı
kategoride en yüksek puana sahip üçer öğretim elemanına Ylyın Komisyonunun Üniversite
yonetim Kurulu ile birlikte belirleyeceği birer ödül takdir edilir. ÖdUl oIarak ne verileceği, her yıl
başvurular başlamadan önce yayın komisyonu tarafından ilan edilir.
(2) En fazla puana sahip öğretim elemanlarına üniversite rektörü tarafından imzalanmış bir
takdir belgesi verilir.

yıl ilan edilecek takvim çerçevesinde başvurunun yapılmış olması
gerekmektedir. Öğretim elemanı yayın değerlendirme tablosunu doldurarak dilekÇe ile birlikte
(3) Ödül alabilmek için her

bi.irin.

sunar. Birimler gelen başvuruları Yayın Değerlendirme Komisyonuna ulaştırır.

(4) yayın Değerlendirme Komisyonu yapılan başvuruları değerlendirerek belirtilen takvim
içerisinje iınİversite yönetim Kuruluna sunar ve yapılacak ödül töreni iÇin takvim belirleYerek ilan
eder.

için ödemeler, Stratejİ Gelİştİrme Daİre BaŞkanlığl
tarafından onay tariİıİnden itibaren l5 gün içerisinde ilgiti öğretim elemanlarının hesabına Yatırıltr.

MADDE

5_ (1) Teşvik ve ödül başvurusu

Yürürlük
MADDE

6_ (1)

Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE

7 -(1) Bu Yönerge hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörtı Yürütür.

2

EK_l
MARDİN ARTuKLU üNivBnsirpsi niı,iıvısnı, çALIşMALARI rn
1)

şvİr TABLosu

Bilimsel ve Sanatsal Makaleler

a. SCI(Social Citation Index) SCl_Expanded (Science Citation Index-Expanded) , SSCI (Social
Science Citation Index) ve AHCI ( Art and Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde

yayımlanan tam metin(düzeltmeler hariç) yayınlar için
Sosyal Bilimler 5000

TL

Sayısal, Fen ve Sağlık Bilimleri 2500

2)

TL

Kitaplar

a. İndekslerde taranan yurtdışı kitap 5000

TL

(SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI)

b. İndekslerde taranan yurtdışı kitap bölümü 2000

TL

(SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI)

3)Projeler
kurumlara
Tübitak, Avrupa Birliği ve Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere Üniversite dlŞındaki
yapılan proje başvuruları için 1000 TL
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EK-z
MARDİN ARTuKLu üNivnnsirtsi
ULUSLARARAsı giliüvlspı vAvINLARI rEşvirc ıRoGRAMI

BAŞVURU FORMU

(F9RMU D6LDURMAD.4N öNcp ı\{ARDIN ARTUKLI_I
oKUYt]NUZ VE EKSIKSIZ oLARAK DoLDLıRLINUZ).

üııvBRsırrsl BILIMsEL vAvINLARI TEşvIK vr öoüı- YöxrRcnsıxı

Yayının Adı:
Yayımlandığı Derginin açık Adı:
Yayımlandığı Derginin kısa Adı:
:
Derginin Grubu
Derginin Girdiği İndeksler (*)
(Bu kısım İlgill nlrim Yönetimince onaylanacaktır)
Sayfa No
Cilt No :
:

Yıl

:

Yayının Yazar Sayısı ve sırası
Yayının Türü

f]Makale

İ

Diğer (Belirtiniz)

Adı Soyadı
Unvanı/Görevi
Fakültesi/Bölümü
Yazışma Adresi

E-Posta : ..,......@.

TelNo
Adıma tahakkuk eden teşvik miktarının yatırılacağı (**);

Banka Adı
Şube

Adı-Kodu

IBAN No

Başvuru sahibinin imzası

:

Tarih : ,., l ,.,

l

(*)SCI, SCr Expınded, SSCI ve AHCI
'1Jİlİanı<a
Hesabının kışinın kendisine ait olması ve kredi kanı numarast verilmemesi gerekmektedir
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EK-3

MARDİN ARTuKLu üxivrnsirBsi
ULUSLARARASI nİİ,İVİSrİ- YAYINLARJ TEŞVİK PROGRAMI
KİTAP BAŞVURU FORMU

öxcı MARDIN ARTUKLu
OKUYUNUZ VE EKSIKSIZ OLARAK DOLDURUNUZ).

(FSRM1I D9LDURMAD.IN

Kitap Adı

üxıvrRsırısl

BILIMsEL vAvıNLARı TEşvIK vu ö»üı- YöNERGESINI

:

Yazılan Bölüm Adı:

Tarandığı İndeks:

(Bu kısım İlgili nirim Yönetimince onaylanacaktır)

Yayın Yeri
Yayın Tarihi
Yayının Yazar Sayısı

:

Yayınevi

:

:
:

Kitap
Kitap Bölümü

Yayının Türü

Adı Soyadı
Unvanı/Görevi
Fakültesi/Bölümü
Yazışma Adresi

E-Posta : ...... ..,...@.

TelNo
Adıma tahakkuk eden teşvik miktarının yatırılacağı

BankaAdı
Şube Adı-Kodu
IBAN No

Başvuru sahibinin imzası

;

:
:
:

:

Tarih: ...l

.,,l

EK_4
5

EK_5

MARDİN ARTUKLu üıvivnnsirtsi niriıvısnı, yAyINLAn ö»üı. EsAsLARI
KApSAMINoa »nĞnRırNoiRirEcnx yAyINLAna irişxiN puaNı-AMA TABLosu
L YAYINLARVE ATIFLAR

A.B

PUAN

S A lenc e C itati on lndex), SCI Expan ded, S SCI (Soc al Sc ıen ce C itation I ndex ), A HC
yay ınları
( A rts&H um anities C itatıon ndex) kapsamındaki dergi erd yayımlanan düzeltm e

l

SCI

hariç)

50

a) Özgün makaleler

b

vaka takdimi ve teknik not

n dex ),
SCI (Scienc e C itation Index) SC I -Expanded S SCI (S o cial Sc lence,t C tation
nd aki
,ksleri
kapsam
AHCI (Arts& Hu man ities C tati on In dex ve tem el alan inde
editöre mektup, makale/kitap
dergi lerde yayım lanan kı Sa n Ot, bil di r1 özetleri
il e lgil kı Sa yazılar makale
r
makale
b
ele ştiri S i/yorum Ve be nzerl yazılar (Y,ayım anm ş
kapsamda değerlend iril ir)
e ilgi Veya müteakip sayl larda yay m lanan yaz1 ar bu
1

3

30
20

*
kapsamı dış ında olan, ancak IS I
gili uluslar aı,aSl alan indeksl e1,1
S C I, SSCI, AH CI Ve
araSl indeksl er kapsamındaki
Ve
ul
uslar
(Insti tute fo S cienti fi u Information tarafı ndan taranan

dergilerde yayımlanan;
a) Tam metin makale
b

teknik n

derleme vb

makale
4. TR dizini ve uluslar arası diğer indekslerde taranan özgün
ıştay workshop ) gibi bilimsel, sanatsal
5. a) Uluslar al,aSl kongre, sempozyum panel, çal
Ve sunul an:
to pl antılarda sözlü veya poster olarak program da yer alan
bildiri
yayımlanan
- Tam metin olarak
- Özetmetin olarak yayımlanan bildiri
gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda
b) ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop)
sözlü veya poster olarak programda yer alan ve sunulan
- Tam metin olarak yayımlanan bildiri
- Özet metin olarak yayımlanan bildiri

6. a) Alanında kitap*

alanındaki kitaplarda* yer
b) Her kitapta en faz|a bir bölüm yazarlığı dikkate al ınmak üzere
alan bölünı, ünite yazarlığı
- İndekslerde taranan yurtdışı kitapta
- Yurtiçinde yayımlanan kitapta
- Yurtdışında yayınlanan kitapta

Editörlük

10

20

20
10

10
5

yazarlığı

- İndekslerde taranan yurtdışı kitap
- Yurtiçinde yayımlanan kitap
- Yurtdışında yayınlanan kitap

7.

20

a)Yurtdışında yayımlanan kitaplar
b)Yurtiçinde yayımlanan kitaplar
c) Ulusal ve uluslar arası kongre kitapları
d)Yurtdışı dergi * editörlüğü
e)Yurtiçi dergi editörlüğü
f)Yurtdışı dergi editör kurulu üyeliği
g) Yurtdışı-yurtiçi dergi editörlüğü
h; Yurtdışı-yurtiçi dergi editör kurulu üyeliği
makale hakemli
Yuıt dı
8. Her anS ikloped ide bi r tane olmak üzere anS iklopedi ınaddesi
Y urtdışı nda yay m lanan anS ik lopedide
de
anan an Sl k
Y uıli nde

50
30

30

30
20
20
20
10
5

20

l0

10
10_5
5

20
10
7

9. Ulusal ve uluslar arası kitaparda veya SCI, SCI- Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan
dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf sayısı (Her
bir atıf için):
Yurt içi dergilerde veya tez vs. çalışmalannda atıf var ise:

10. h index: (her sayısal değer 3 puan) (Web of Science'dan Create Citation Reports'dan

2
1

3*h

çıktı alınmalıdır)
1l. Tamamlanmış

50

-Uluslararası proje
-TÜBİTAK projesi

30
20

-BAP projesi

l2. Tamamlanmış

-Doktora ve uzmanlık tez danışmanlığı
-Yüksek lisans tez danışmanlığı
-Devam eden doktora tez danışmanlığı
-Devam eden yüksek lisans tez danışmanlığı
üzerinden
anlıklar arl
Not: İkinci
13. Sanat dallarında üretim
_Uluslar arası sergiler, festivallere katılım, icralar, ödül almış eserler, sanat hizmetleri,
mimari proje sunumları
_Ulusal sergiler, festivallere katılım, icralar, ödül almış eserler, sanat hizmetleri, mimari
proje sunumları
14.

*

Almış olduğu
-Uluslar arası patentler
-Ulusal

20
10
10
5

20
15

50
30

ulustararası Temet Alan İndeksleri
alan indeksleri,
Üniversitelerarası kurulun doçentlik kriterlerinde belirlediği temel

en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden
makaleleri yayımlayan,
oluşmuş danışmanla, ğrubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araşttrma
y,ıju.n azikikezya/ımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapllmış,
rÜgİrer ULAKBİM
üniversite kütüphanelerinde erişilebilir oİan dergi. Ulusal derginin
hesaPlanır.
taranması durumunda takdir edilen puanın Yo50 faz|ası ile

*r. ulusal Hakemli Dergi: Editörü ve

tarafindan

***

puanlamaya dahil edilmesi
kitap, olarak değerlendirmeye alınacak çalışmanın sadece bir baskısınln
eSastır.

KlSALTMALAR:
SCI

science citation Index

SCI-Expanded

Science Citation I ndex-Expanded

SSCI

social science citation Index

ISl

Institute for scientifi c Information

AHCI

Arts And Humanities Citation Index

TÜBiTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

ULAKBiM

Ulusal Ağ ve Bilgi Merkezi
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Eserdeki Yazar Sayısı
l

Lİsim

%

2.İsim%

3,İsim

%

4.İsim%

5.İsim ve

Yazarlı

100

2Yazarlı

100

80

3 Yazarlı

100

80

60

4Yazarlı

100

80

60

40

5 Yazarlı

100

80

60

40

20

6 Yazarlı
7 yazar ve üzeri

100

80

60

40

20

100

80

60

40

20
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