
T. C.  

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Akademik Faaliyetlerinin “Burdur İli Sektörel Rekabet Gücünün Arttırılması: Tarım ve 

Hayvancılıkta Farklılaşarak Bütünleşik Kalkınma Projesi” Hedeflerine Yönlendirilmesi 

Projesi 

 

Akademik Faaliyetler Uygulama Hususları 

 

a) Gerçekleştirilmiş olan akademik faaliyetler “Burdur İli Sektörel Rekabet Gücünün 

Arttırılması: Tarım ve Hayvancılıkta Farklılaşarak Bütünleşik Kalkınma Projesi” 

(Hayvancılık Projesi), Akademik Çalışmaların Sektör Gelişimine Yönlendirilmesi amaçları 

kapsamında olmalıdır.  

 

b) Akademik faaliyetler, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kurumsal kimliği 

altında gerçekleştirilmelidir. Üniversite dışında geçici görevli bulunan üniversite personeli, 

yayınlarına MAKÜ adresini yazmak koşuluyla yayın verimlilik puanından yararlanabilir. 

 

c) Akademik verimlilik puan başvuruları, takip eden yılın Şubat ayının sonuna kadar yapılmalıdır. 

Sadece ilgili yılın basılmış yayınları puanlamaya tabi tutulur. Yayının puan kazanması için yayına 

kabul edilmiş olması yeterli değildir. 

 

d) Her bir akademik verimlilik puanı karşılığı 2 TL olarak hesaplanır.  

 

e) Proje çerçevesinde akademik verimlilik puanından yararlanmak için, Tarım ve Hayvancılık 

Kalkınma Projesi Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu’ndan alınacak olan; sunulan faaliyetlerin 

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” kapsamında yürütülen 

çalışmalar olduğuna dair uygunluk yazısı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

(BAP)’ne başvuru yapılır. Değerlendirilen başvurular e-BAP Otomasyon Sistemi’nde yayınlanır.  

 

f) Akademik verimlilik puanından oluşan bütçenin kullanılmayan kısmı bir sonraki yıla 

devredilemez. 

 

g) Sözleşmeli yabancı öğretim elemanları da akademik verimlilik puanından yararlanabilir.  

 

h) Başvuru dosyasında sunulan bilgilerin doğruluğu ile ilgili akademik, mali ve hukuki sorumluluk 

başvuru sahibi üniversite personeline aittir.  

 

ı) Hatalı bildirimde bulunduğu tespit edilen üniversite personelinin puanları yıl geçse bile geri alınır. 

Harcama yapılmış ise harcama tarihinden itibaren faizi ile birlikte hatalı bildirimde bulunulan 

puanın tutarının BAP özel hesabına yatırılması sağlanır.  

 

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

veya “istismarcı” olarak tanımlanan dergi, kitap ve konferans/sempozyum/kurultay/kongre/çalıştay 

gibi etkinliklerde yapılan yayınlar puanlamalarda dikkate alınmaz.  

 

k) Bu proje kapsamında elde edilen puanlar, üniversite personelinin MAKÜ’den her ne sebeple 

olursa olsun ayrılması durumunda kullanılamaz.  

 

l) Yayınlarda MAKÜ dışındaki ulusal en az bir üniversiteden yazar olması durumunda puanlar 1.1, 

uluslararası bir üniversiteden bir yazar bulunması durumunda 1.3 ile puanlar çarpılır.  



 

m) Çok yazarlı yayınlarda puan yazarlar arasında eşit olarak dağıtılır. Lisansüstü öğrencilerle veya 

MAKÜ dışındaki yazarlarla yapılan yayınlarda puan MAKÜ personeli arasında eşit paylaştırılır.  

 

n) Toplam proje bütçesi 1.000.000 Türk Lirası olup, proje bütçesinin aşılmasının söz konusu olduğu 

durumlarda puanlarda değişiklik yapılabilir.  

 

o) Performans Puanı karşılığı kazanılan TL tutarları, ilgili öğretim elemanının gerçekleştireceği 

bilimsel etkinliklerde yurtiçi/yurtdışı harcırah ve katılım ücreti olarak, bilimsel araştırmalarda 

kullanılacak mal ve hizmet alımları olarak, ilgili harcama kanun ve yönetmeliklere göre 

kullandırılacaktır. 

 

Üniversite Personeli Akademik Faaliyetleri, aşağıda belirtilen Bilimsel Alanlar Genel Puanlama 

Çizelgesi’ne göre hesaplanır ve elde edilen toplam verimlilik puanı TL’ye dönüştürülerek üniversite 

personelinin kullanımına tahsis edilir. 

 

 

BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ 

 

YAYINLAR 

 

 

1 

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

ve SCI-Expanded, 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 makale 

 

 

 

Puan 

 Q1 sınıfı yayımlanmış makale için  7500 

 Q2 sınıfı yayımlanmış makale için  5000  

 Q3 sınıfı yayımlanmış makale için  3000  

 Q4 sınıfı yayımlanmış makale için   2000  

 

2 

SCOPUS tarafından taranan dergilerde teknik not, editöre mektup, tartışma, 

vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışında değerlendirilen makale 

2000  

 

3 

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 makale 

1000 

 

4 

SCOPUS ve WoS Core Collection indeksleri dışındaki diğer uluslararası 

indeksler ile TR DİZİN tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, 

editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışında 

değerlendirilen makale  

  500  

 

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 (en alt 

%25) dergiler ise Q4 sınıfı olarak kabul edilir. Sınıflandırmada makalenin yayınlandığı yıldaki 

derginin bulunduğu sınıf esas alınır. 

 

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 belgelendirilmelidir. Ayrıca yayının WoS Q 

sınıfını gösterir web sayfasının çıktısı eklenmelidir.  

 



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. 

 

ÜNIVERSITE DIŞI MALI KAYNAKLARDAN DESTEKLENEN 

ARAŞTIRMA PROJELERI 

Puan 

1 Üniversite dışı ulusal/uluslararası mali kaynaklarca desteklenerek proje 

sözleşmesi yapılan ve bütçesi MAKÜ BAP üzerinden kullandırılan her 

araştırma projesi yürütücülüğü için proje bütçesinin %20’si  

(en fazla 

20000) 

2 Üniversite dışı ulusal/uluslararası mali kaynaklarca desteklenerek proje 

sözleşmesi yapılan ve bütçesi MAKÜ BAP üzerinden kullandırılmayan 

araştırma projelerine proje bütçesinin %10'u  

(en fazla 

7500) 

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

7500) 

4 Hakem değerlendirmesi sonucunda desteklenmeyen proje başvuruları  

 

2000 

 

Bu puanların %50’si proje yürütücüsüne verilir, kalan %50’si ise, projede yer alan yardımcı personeller 

arasında eşit olarak paylaştırılarak başvuru yapılır. Projelerin onay/red belgelerinin ve onaylanmış 

projelerin bütçelerinin sunulması gerekmektedir.  

 

 SANATSAL ETKINLIK Puan 

1 Uluslararası Sanatsal Etkinlikler Kişisel  4000 

2 Uluslararası Sanatsal Etkinlikler Karma  2000 

3 Uluslararası kamu ve özel kurum koleksiyonuna kabul edilmek  2000 

4 Ulusal kamu ve özel kurum koleksiyonunda kabul edilmek  1000 

 

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

gerekir.  

 

Sanatsal Etkinlik için bir takvim yılında en fazla 5.000 puan alınabilir. Puanlar etkinliğe katılan 

personel arasında eşit olarak paylaştırılır. 

 

Bir sanatsal etkinliğe sadece bir defaya mahsus puan verilir, aynı etkinliğin aynı eserlerle tekrarında 

tekrar sayısına (belirtilmek koşuluyla) puan bölünür.  

 

Bir sanatsal etkinliği icra eden ilgili Üniversite personeli yapmış olduğu etkinliği açıklayan ve 

ispatlayan belgelerle başvuru yapar. BAP ilgili personelin görev yaptığı ilgili birimden etkinliğin 

orijinalliği, tekrar olup olmadığı, vb. konularda teknik görüş isteyebilir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



KİTAP   Puan 

1 SCOPUS ve WoS Core Collection kapsamında yayımlanan araştırma kitabı 3000 

2 SCOPUS ve WoS Core Collection kapsamında yayınlanan araştırma 

kitaplarında Editörlük 

1500 

3 SCOPUS ve WoS Core Collection kapsamında yayımlanan araştırma 

kitaplarında Çeviri Editörlüğü 

1000 

4 SCOPUS ve WoS Core Collection kapsamında yayınlanan uluslararası 

yayımlanan araştırma kitaplarında bölüm yazarlığı (Birden fazla bölüm 

değerlendirmeye alınmaz) 

1000 

5  Diğer yayınevlerinde yayınlanan kitap yazarlığı 500 

6 Diğer yayınevlerinde yayınlanan kitap bölümü yazarlığı 250 

 

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

 

Kitap Puanına başvurulurken ISBN numarası belgelendirilmelidir.  

 

Revize (yeni baskı) kitaplara puan verilmez.  

 

ÖĞRENCI PROJELERI Puan 

 Kabul edilmiş olması şartıyla proje danışmanı Üniversite personeline öğrenci 

projesi için 

1000 

 

Öğrenci projesi başvurularında, öğrenci projesine başvurulduğuna dair proje kapak sayfaları ile 

projenin kabul edildiğine dair belge eklenerek başvuru yapılır.  

 

 

BULUŞ/PATENT/FAYDALI MODEL/ENDÜSTRIYEL TASARIM  Puan 

1 Yurt dışında patentlenmiş her bir buluş*  20000 

2 Yurt içinde patentlenmiş her bir buluş  10000 

3 Faydalı model olarak kaydedilmiş her bir buluş  5000 

4 Endüstriyel Tasarım kabul edilmiş her bir tasarım  1000 

 

5 

Başvurusu yapılmış durumdaki patent, faydalı model ya da endüstriyel 

tasarım için ise yukarıdaki puanların %20’si verilir.  
 

 

* Gerektiğinde BAP yurtdışı patent konusunda patentin alındığı bilim alanından hakem incelemesi 

isteyebilir 

 

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.  

 

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularında, hizmet buluşu için %100, kısmi hak sahibi 

olunanlarda MAKÜ’nün hak oranı yüzdesince puan verilir. Serbest buluş veya serbest endüstriyel 

tasarım olarak değerlendirilenlerde destek verilmez.  

 

Birden fazla üniversitenin hak sahibi olduğu buluşlarda, MAKÜ’nün payı dikkate alınır.  

  

 

 



GIRIŞIMCI ÖĞRETIM ELEMANI  Puan 

 MAKÜ Teknokenti’nde 2021 yılı ve sonrasında şirket kuruluşuna bir kereye 

mahsus 

10000 

 

Aynı firmaya birden fazla akademisyen ortak ise, bu puan eşit olarak paylaştırılır. Öğretim elemanı 

Üniversite Yönetim Kurulu görevlendirmesi ile; firma Teknokent kira sözleşmesi ve ticaret sicil 

gazetesi ilgili sayfaları ile başvuru yapar. 

 


