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TED ÜNİVERSİTESİ
Akademik Araştırma Teşvik Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1
Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi’nde (TEDÜ) araştırmaları teşvik etmek ve araştırma çıktılarının
kalitesini artırmak adına bilimsel araştırma çalışmalarına verilecek teşvik desteğine yönelik uygulama
süreçlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2
1) Bu yönerge, akademik ve idari personelin ve öğrencilerin araştırmalarını teşvik edici ilke, ölçüt
ve işlemleri kapsar.
Tanımlar
Madde 3
1) Bu yönergede geçen;
 Akademik Personel: TED Üniversitesinde görev yapan tam ve yarı zamanlı öğretim
üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,
 EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,
 İdari Personel: TED Üniversitesinde görev yapan tam zamanlı idari personeli,
 KAF: Kişisel Akademik Gelişim Fonunu,
 Rektörlük: TED Üniversitesi Rektörlüğünü,
 TEDÜ: TED Üniversitesini,
 ÜYK: TED Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,
 WoS: Web of Science veri tabanını,
 Scopus: Scopus veri tabanını,
 TEDU mensubu: TED Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan akademik, idari ve
yarı-zamanlı personel ile lisans ve lisansüstü öğrencilerini,
ifade eder.

TASNİF DIŞI
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Başvuru Koşulları
Madde 4
1) Aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan yazar ödüle aday olmak için başvurabilir:
a) TEDÜ’de tam ve yarı zamanlı görev yapan öğretim elemanları,
b) TEDÜ idari kadro ve pozisyonlarında tam zamanlı görev yapan idari personel,
c) TEDÜ lisans ve lisansüstü programı öğrencileri,
d) TEDÜ’den emekli olan, emekli olduğu halde başka bir üniversitede veya kurumda kadrolu
olarak çalışan veya TEDÜ’den ayrılıp başka bir üniversitede veya kurumda tam zamanlı
olarak çalışan öğretim elemanları TEDÜ adresli olarak yapmış oldukları yayınlar için beş
yıl içerisinde ödüle başvurabilirler.
TEDÜ Adresinin Kullanımı
Madde 5
1) TEDÜ adresinin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki esaslar dikkate alınmalıdır;
a) Yazarlar ve/veya araştırmacılar TEDÜ ismini, “TED Üniversitesi” veya “TEDÜ” ya da
“TED University” veya “TEDU” şeklinde kullanmalıdır. Bunlar dışında bir kısaltma
kullanılamaz.
b) TEDÜ araştırma merkezleri bünyesinde yürütülen araştırmalardan kaynaklanan yayınlarda,
araştırmacıların kadrolarının bulunduğu TEDÜ Bölüm/Program/Enstitü Anabilim Dalı adı
ile araştırma merkezinin adı birlikte yer almalıdır.
2) TEDÜ’den izinli olarak başka kurum ve kuruluşlarda görev yapan TEDÜ personelinin, bu
kuruluşlarda katıldığı çalışmalardan kaynaklanan yayınlarda; geçici görevlendirildikleri
kuruluşun adresi ve TEDÜ adresi birlikte yer almalıdır.
3) TEDÜ’de öğrenci olarak bulunmuş ancak daha sonra TEDÜ ile resmi ilişkisi kalmayan kişilerin
TEDÜ’de bulundukları sürede yürüttükleri çalışmalardan kaynaklanan yayınlarda;
a) Söz konusu yayınla ilgili araştırma tümüyle TEDÜ’de yürütülmüşse, TEDÜ adresi ve
ilgilinin bağlı bulunduğu kurumun adresi birlikte yer almalıdır.
b) Söz konusu yayınla ilgili araştırmanın bir kısmı öğrencinin çalıştığı üniversitede/kuruluşta,
bir kısmı ise TEDÜ’de yürütülmüşse, TEDÜ adresi ve ilgilinin bağlı bulunduğu kurumun
adresi birlikte yer almalıdır.
4) TEDÜ’de göreve başlamadan önce başka kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ya da öğrenci
olarak bulunmuş TEDÜ personelinin, bu kuruluşlarda yürüttükleri çalışmalardan kaynaklanan
yayınlarda;
a) Söz konusu yayının kaynaklandığı araştırmanın tümü daha önce görev yapmış oldukları
kuruluşta yürütülmüşse, yayında o kurumun adresi yer almalı ve şu anda TEDÜ’de oldukları
belirtilmelidir.
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b) Söz konusu yayınla ilgili araştırmanın bir kısmı daha önce görev yapmış oldukları kuruluşta,
bir kısmı ise TEDÜ’de yürütülmüşse, daha önce görev yapmış oldukları kuruluşun adresi
ve TEDÜ adresi birlikte yer almalıdır.
5) TEDÜ’den emekli olmuş öğretim elemanlarımızın yaptıkları yayınlarda;
a) Söz konusu yayınla ilgili araştırma tümüyle TEDÜ’de yürütülmüşse, TEDÜ adresi
kullanılmalı ve kişinin mevcut kurum adresi (varsa), ya da emekli oldukları belirtilmelidir.
b) Söz konusu yayınla ilgili araştırmanın bir kısmı öğretim elemanının çalıştığı yeni kurumda,
bir kısmı ise TEDÜ’de yürütülmüşse, TEDÜ adresi ve ilgilinin çalıştığı kurumun adresi
birlikte yer almalıdır.
c) Söz konusu yayınla ilgili çalışmanın tümü ya da bir kısmı öğretim elemanı emekli olduktan
sonra yapılmışsa ve ilgili başka bir kurumda çalışmıyorsa “Emekli” ibaresinin yer alması
koşuluyla TEDÜ adresi kullanılabilir.
6) İstifa ederek ayrılmış öğretim elemanlarımızın yaptıkları yayınlarda;
a) Söz konusu yayınla ilgili araştırma tümüyle TEDÜ’de yürütülmüşse, TEDÜ adresi
kullanılmalı ve kişinin mevcut adresi belirtilmelidir.
b) Söz konusu yayınla ilgili araştırmanın bir kısmı öğretim elemanının çalıştığı yeni kurumda,
bir kısmı ise TEDÜ’de yürütülmüşse TEDÜ adresi ve ilgilinin çalıştığı kurumun adresi
birlikte yer almalıdır.
c) Söz konusu yayınla ilgili çalışmanın bir kısmı TEDÜ’de yürütülmüşse ve istifa ederek
ayrılmış öğretim elemanı başka bir kurumda çalışmıyorsa, teşekkür kısmında çalışmanın
kısmen TEDÜ’de yürütüldüğünün belirtilmesi gerekir. Bu durumda TEDÜ adresi
kullanılmaz.
Genel başvuru Prensipleri
Madde 6
1) TEDÜ mensupları için yayın, başvurunun yapıldığı veya bir önceki yıl içerisinde
yayınlanmış/basılmış olmalıdır.
2) Bir yayın yalnızca bir defa ödüllendirilir. Farklı yayın türünde (makale, kitap içi bölüm, kitap,
patent vb.) yer alan yayınlar için sadece bir yayın türünde (makale, kitap içi bölüm, kitap, patent
vb.) başvuru kabul edilir.
3) TEDÜ adresli olmayan yayınlar için ödül başvurusu kabul edilmez.
4) Yayının künyesi ile ilgili hataların düzeltilmesi yazarın sorumluluğundadır.
Başvuru Yöntemi, Takvimi ve Süreci
Madde 7
1) Yazar ödül başvuru formunu eksiksiz doldurarak Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü’ne
başvuruda bulunur. TEDÜ’den ayrılan personel ise Yazı İşleri Müdürlüğü’ne dilekçe ile
başvuruda bulunur.
2) Araştırma teşvik ödülü başvuruları yılda dört kez (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında)
ÜYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
3) Araştırma teşvik ödülü referans bedelleri her yıl ÜYK’nın önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı
ile belirlenir ve ilan edilir.
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4) Ödül başvurusu yapan adaylar, yayınlarının yağmacı/korsan dergilerde olmadığını
başvurularında kabul, beyan ve taahhüt eder.

Makale Ödülleri İçin Başvuru Kriterleri
Madde 8
1) ÜYK tarafından ödüllendirilmek üzere aday gösterilecek makalelerin Web of Science (WoS)
veya Scopus veri tabanında endekslenen ve hakemli süreli yayınlarda yayımlanan tam metin
makaleler olması gerekir.
2) Scopus veri tabanında yer alan ve WoS veri tabanındaki Science Citation Index-Expanded (SCIEXPANDED), Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index
(A&HCI) kapsamında endekslenen makale türündeki yayınlara ödül verilir.
Makale Ödüllerine Yönelik Başvuruların Değerlendirilmesi ve Ödül Bedelinin Hesaplanması
Madde 9
1) Makaleler için verilecek ödüllerin hesabında Q4 yayınlar için belirlenen ödül bedeli referans
değer olarak alınır, referans ödül bedeli her yıl ÜYK’nın önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı
ile belirlenir ve ilan edilir.
2) Yayın ödülü için önerilen yayınların değerlendirilmesinde WoS ve Scopus tarafından
yayınlanan güncel sınıflandırma verileri dikkate alınır.
3) Yazar başına verilecek ödül bedeli; Tek yazarlı yayınlarda ödülün tamamı, iki ve daha fazla
yazarlı yayınlarda ödülün %80’i verilir.
4) Başvuru zamanındaki WoS’an ve Scopus’tan alınan Q değeri esas alınarak ödül bedeli
hesaplanır. Ödül bedelinin Q değerine göre belirlenen katsayıları: Q1: 3,0, Q2: 2,0, Q3: 1,5,
Q4:1,0, Q+ ve Q değeri olmayan yayınlar : 0,5 dir.
a) Q değerinin araştırma alanına göre değişkenlik göstermesi durumunda var olan en
yüksek Q değeri kabul edilir ve ödül buna göre hesaplanır.
b) Aynı dergi hem WoS’ta hem de Scopus’ta endekslenmesi durumunda var olan en
yüksek Q değeri kabul edilir ve ödül buna göre hesaplanır.
5) Yayınların uluslararası ortak yazarlı (yurtdışı adresli) olması durumunda; ödül bedeli 1,2
katsayısı ile çarpılır.
6) Yayınların TEDÜ akademik birimleri (fakülteler ve lisansüstü programlar) arası ortaklık ile
hazırlanması durumunda ödül bedeli 1,2 katsayısı ile çarpılır.
7) Dünyada en fazla atıf alan %10’luk dergi dilimine giren dergilerde yayınlanması durumunda;
ödül bedeli 1,5 katsayısı ile çarpılır.
8) Yayınların sanayi, iş dünyası ve üniversite dışı araştırma kurumları arası ortaklık ile
hazırlanması durumunda ödül bedeli 1,2 katsayısı ile çarpılır.
9) Yayınların sürdürülebilirlik ve ilişkili konularda yapılması durumunda ödül bedeli 1,1 katsayısı
ile çarpılır. Yazarın ödüle başvuru sırasında başvuru formuna ek olarak ilgili formunu da
doldurması gerekir.
10) Yayınların açık erişim dergilerde yayınlanması durumunda ödül bedeli 1,1 katsayısı ile çarpılır.
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11) Ödül bedeli hesaplanırken Madde 9.3-9.10 arasında birden fazla kombinasyon söz konusu
olduğu durumlarda katsayılar çarpımı en fazla 4,0 olacak şekilde ödül bedeli hesaplanır.
12) Açık erişimli dergilerde yapılan yayınlar Üniversite tarafından desteklenir.
13) TEDÜ’de görev yapan yarı zamanlı öğretim elemanlarına, makalenin TEDÜ adresli bir makale
olarak yayınlanması durumunda bu akademisyenlere, aynı kategorideki makale için belirlenen
ödül bedeli ödenir.
Kitap ve Kitap içi Bölüm Ödülleri için Başvuru Kriterleri
Madde 10
1) ÜYK tarafından ödüllendirilmek üzere aday gösterilecek telif kitaplar için Scopus veya WoS
Book Citation Index-Science (BKCI-S), Book Citation Index-Social Science & Humanities
(BKCI-SSH) listelerinde yer alması koşulu aranır.
2) Kitap, başvurunun yapıldığı ya da bir önceki yıl içinde basılmış olmalıdır.
Kitap ve Kitap İçi Bölüm Ödüllerine Yönelik Başvuruların Değerlendirilmesi ve Ödül Bedelinin
Hesaplanması
Madde 11
1) Kitaplar için referans ve en düşük ödül bedeli her yıl ÜYK’nın önerisi ve Mütevelli Heyetinin
onayı ile belirlenir ve ilan edilir.
2) Yazar başına verilecek ödül bedeli; Tek yazarlı yayınlarda ödülün tamamı, iki ve daha fazla
yazarlı yayınlarda ödülün %80’i verilir.
3) Öğretim elemanının kitabın editörü olması durumunda verilecek ödül bedeli, kitap yazarlığı için
verilen ödül bedelinin %30'u olarak hesaplanır. Editör sayısının birden fazla olması durumunda
ödenecek ödül bedeli, toplam ödülün editör sayısına bölünmesiyle belirlenir.
4) Kitap bölümleri için verilecek destek tutarı belirlenirken, kitaptaki bölüm sayısı dikkate alınarak
ödül bedeli, toplam kitapta yer alan bölüm sayısına bölünerek hesaplanır. Yazar sayısının birden
fazla olması durumunda her bir yazara toplam ödülün %80’ni verilir. Referans kaynakların
(ansiklopedi, sözlük, atlas vb.) ödül bedeli, ÜYK tarafından belirlenen kitaplar için belirlenen
minimum ödül bedelinin iki katından az olamaz.
5) Kitapta editörlük görevi ve kitap bölümü yazarlığı birlikte bulunan TEDÜ mensupları için
Madde 11.2 ve 11.3’de belirlenen ödüller ayrı ayrı hesaplanır ve toplam bedel ödenir. Ancak
toplam ödül bedelinin aynı kategorideki kitap yazarlığına karşılık gelen tutarı aşması halinde,
öğretim elemanına kitap için belirlenen tavan bedel ödenir.
6) TEDÜ’de görev yapan yarı zamanlı TEDÜ mensuplarına ödül için, Madde 11.2 ve 11.4’de yer
alan hesaplama yöntemi kullanılır.
7) Kitabın sanayi, iş dünyası ve üniversite dışı araştırma kurumları arası ortaklık ile hazırlanması
durumunda ödül bedeli 1,2 katsayısı ile çarpılır.
8) Kitabın akademik birimler (fakülteler ve lisansüstü programlar) arası ortaklık ile hazırlanması
durumunda ödül bedeli 1,2 katsayısı ile çarpılır.
9) Kitabın uluslararası ortak yazarlı (yurtdışı adresli) olması durumunda; ödül bedeli 1,2 katsayısı
ile çarpılır.
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10) Kitabın sürdürülebilirlik ve ilişkili konularda yapılması durumunda ödül bedeli 1,1 katsayısı ile
çarpılır. Yazarın ödüle başvuru sırasında başvuru formuna ek olarak ilgili formunu da
doldurması gerekir.
11) Daha önce basılmış bir kitabın genişletilmiş ya da güncellenmiş baskısı için ancak ilk basımında
ödül verilmediyse ödül verilir.
12) Tercüme, kongre, konferans, sempozyum bildiri kitapları ve soru bankaları ödüle tabii değildir.
Patent Ödülü İçin Başvuru Kriterleri, Başvurunun Değerlendirilmesi ve Ödül Bedelinin
Belirlenmesi
Madde 12
1) Patentler için referans ödül bedeli her yıl ÜYK’nın önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile
belirlenir ve ilan edilir.
2) Tescilli ve geçerliliğini koruyan patentler; ulusal patent, uluslararası patent ve faydalı model
olmak üzere üç kategoride ödüllendirilir.
3) Ödül bedeli katsayısı uluslararası patentlerde 5,0, ulusal patentlerde 1,0, faydalı modellerde ise
0,5’tir.
4) Tescil edilmiş patentler için; buluş sahibinin TEDÜ mensubunun kendisi, başvuru sahibinin ise
TEDÜ dışı bir kurum ya da kişi olması durumunda ödülün %50’si, TEDÜ mensubunun buluş
sahibi ve TEDÜ’nün başvuru sahibi olması durumunda ise ödülün tamamı ödenir.
5) Ulusal olarak tescillenen bir patentin daha sonra uluslararası olarak tescillenmesi durumunda
bir defaya mahsus olmak üzere ödüller arası doğan fark ilgili TEDÜ mensubuna ödenir.
6) Daha önceden hizmet buluşu olarak kabul edilen tescil edilmiş patenti olan, TEDÜ’ye yeni
başlamış öğretim elemanları için, başvuru sahibi ve buluş sahibinin öğretim elemanının kendisi
olması durumunda ödülün %50’si, öğretim elemanının sahipliğini TEDÜ’ye aktarması
durumunda ise ödülün tamamı ödenir.
7) TEDÜ’ye başlamadan önce hizmet buluşu olarak kabul edilen patent başvurusu yapmış ancak
henüz tescil edilmemiş patente sahip öğretim elemanlarına, söz konusu patentlerinin TEDÜ
personeli olduktan sonra tescil edilmesi durumunda Madde 3’te yer alan ödül oranları uygulanır.
8) Aynı patentte birden fazla TEDÜ personelinin yer alması durumunda, ödül bedeli buluşa katkı
oranına göre; buluşa katkı oranının açık bir şekilde yazılmadığı durumda ise eşit oranda
paylaştırılır.
9) Patentlerin sürdürülebilirlik ve ilişkili konularda yapılması durumunda ödül bedeli 1,1 katsayısı
ile çarpılır. Yazarın ödüle başvuru sırasında başvuru formuna ek olarak ilgili formunu da
doldurması gerekir.
Proje Ödülü İçin Başvuru Kriterleri
Madde 13
1) TEDÜ veya TEDÜ’nün %100 oranında sahibi olduğu tüzel yapıların sözleşmenin taraflarından
biri olduğu, bütçesinde kurum hissesi olarak kullanılabilecek bir payın bulunduğu, kamuya açık
bir çağrı ile başvuru kabul eden ulusal ve uluslararası hibe projeleri ödüllendirilir.
2) Her bir proje için bir defaya mahsus başvuru yapılabilir.
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3) Proje ödülüne, proje sözleşmesinde belirtilen başlangıç ve bitiş süreleri içinde başvuru
yapılabilir.
Proje Ödülüne Yönelik Başvuruların Değerlendirilmesi ve Ödül Bedelinin Hesaplanması
Madde 14
1) Projeler için referans ödül bedeli her yıl ÜYK’nın önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile
belirlenir ve ilan edilir.
2) TEDÜ’ye kalan kurum hissesinin, TEDÜ’nün projeye sağladığı eş finansmandan (varsa) yüksek
olması koşuluyla; hibe bedeli yabancı para birimi olarak kuruma yatırılan projelerde ödül
katsayısı 3,0, hibe bedeli TL olarak kuruma yatırılan projelerde ise ödül katsayısı 1,0 olarak
uygulanır.
3) Fon almaya hak kazanmış Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC)
projelerinde, sadece proje yürütücüsü için, ödül katsayısına 3,0 puan; TEDÜ’nün konsorsiyum
lideri olduğu, her kurumun hibe sözleşmesini ayrı bir ortak olarak imzaladığı çok ortaklı diğer
ulusal ve uluslararası fonlardan hibe alan Ar-Ge projelerinde, sadece proje yürütücüsü için,
hesaplanan ödül katsayısına 1,0 puan eklenir.
4) Aynı projede birden fazla TEDÜ personelinin yer alması durumunda, ödül bedeli proje ekibinde
görevli TEDÜ personeli sayısına bölünerek hesaplanır, proje yürütücüsüne ek 0,5 katsayısı
uygulanır. Madde 14.2’de belirtilen ek katsayı bu değer üzerine eklenir.
5) TEDÜ’ye başlamadan önce başka bir kurumda fon almaya hak kazanmış Madde 13.2 ve 14.2’de
belirtilen koşulları sağlayan hibe projeleri, bütçelerinde TEDÜ’ye aktarılacak %30’dan fazla
kurum hissesi kalmış olması koşuluyla ödüle başvurabilir.
6) Proje ödül desteği almış projede görevli tam zamanlı öğretim görevlileri ve öğretim üyeleri için,
projenin devam ettiği süre boyunca Kişisel Akademik Gelişim Fonu (KAF) desteği üst limiti,
ait olduğu kategorinin 1,5 katı oranında uygulanır.
7) Projelerin sürdürülebilirlik ve ilişkili konularda yapılması durumunda ödül bedeli 1,1 katsayısı
ile çarpılır. Yazarın ödüle başvuru sırasında başvuru formuna ek olarak ilgili formunu da
doldurması gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
Madde 15
1) Bu yönerge Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği 22.02.2022 tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
2) Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar karara bağlanmamış başvurular işbu Yönerge
kapsamında değerlendirilir.

Yürütme

TASNİF DIŞI
* Doldurulduğunda “Gizli” gizlilik dereceli doküman özelliği kazanır.

AKADEMİK ARAŞTIRMA TEŞVİK YÖNERGESİ
Doküman No

Yayın Tarihi

Rev. No / Rev. Tarihi

Sayfa No

KYS-YN-14

29.08.2012

2/28.07.2022
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Madde 16
1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.

YÖNERGE VEYA DEĞİŞİKLİKLERİN KABUL EDİLDİĞİ SENATO
TARİHİ

KARAR NO

AÇIKLAMA

29.08.2012

2012/05_15

Öğretim Üyeleri Yayın Ödülü Yönergesi

17.02.2022

2022/06_01

Yönerge içeriği ve ismi değiştirilmiştir.

28.07.2022

2022-15_01

Madde 11.(4) - Madde 14. (3)-(6)

TASNİF DIŞI
* Doldurulduğunda “Gizli” gizlilik dereceli doküman özelliği kazanır.

