
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI YAYIN VE PROJE ÖDÜLLERİ 
YÖNERGESİ 

  

Bu yönerge, Marmara Üniversitesi mensubu öğretim elemanlarının 
bilimsel yayınlarını ve projelerini teşvik etmek ve başarılı 
akademisyenlerini tanıtmak hedefi ile yayınlarının/projelerinin 
değerlendirilmesine ve desteklenmesine yönelik usul ve esasları 
düzenlemek için hazırlanmıştır. Yayın ve proje ödüllerinin verilmesinde 
aşağıdaki ilkeler uygulanacaktır. 

Bir aday hem Proje Ödülü hem de Yayın Ödülü için ayrı ayrı başvuru 
yapabilir. 

Proje ve Yayın Ödülleri 7 ayrı alanda değerlendirme yapılarak verilecektir. 

  

Proje ve Yayın Ödülü verilecek alanlar: 

1-    Sağlık Bilimleri Alanı, 

        Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri 

2-    Temel Bilimler Alanı, 

3-    Mühendislik ve Mimarlık Alanı, 

4-    Sosyal Bilimler Alanı, 

       İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, 
       İlahiyat, Hukuk 
 
5-    Beşeri Bilimler Alanı 

       Eğitim, Edebiyat, Tarih, Dil, Felsefe, Sosyoloji, Arkeoloji, Psikoloji,  
       İletişim 
 
6-    Spor Bilimleri Alanı 

7-    Güzel Sanatlar Alanı, olarak belirlenmiştir.  

 



Başvuru Şartları  

 

Yayın Ödülü için; 

1. WoS (ISI Web of Science) veri tabanında indekslenen Q1, Q2 ve Q3 
kategorisindeki dergilerde 2021 yılında yayımlanan makalelerle 
başvuru yapılabilir.  

2. Akademisyenler birden fazla makale ile başvuru yapabilirler. 

3. Yayınların ödüllendirilebilmesi için yazarının Marmara Üniversitesi 
mensubu olması ve bu hususun yayında açıkça belirtilmiş olması 
şarttır.  

4. Yayınların ödüllendirilmesinde, yazarının başvurusu esastır.  

5. Aynı makale ile farklı yıllarda başvuru yapılamaz.  

6. Makalelerin yayımlandığı yıl, yayın yılı olarak kabul edilir. “Early 
Access” durumunda olan makaleler başvurularda kullanılamaz. 

7. Yayınının ödüllendirilmesini talep eden bir yazar, yayının ayrı 
basımını veya fotokopisini elde ettiğinde, bunlardan birini ekleyeceği 
bir dilekçe (EK-1), taahhütname (EK-2) ve makale özet bilgisi formu 
(EK-3) doldurarak akademik teşvikten sorumlu Rektör Yardımcısına 
iletilmek üzere Rektörlük Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğüne 
başvurur.  

8. Çok yazarlı yayınlarda, başvuru yapan bütün yazarlar değerlendirilir. 

9. Yağmacı dergilerde yapılan yayınlar değerlendirmeye alınmaz. 

 

Proje Ödülü için; 

1. Proje ödülü için başvuran öğretim elemanı tarafından kurum adresi 
olarak Marmara Üniversitesi’nin gösterilmiş olması şarttır.  

2. Proje Ödülüne başvurularda bahis konusu projelerin 2021 takvim yılı 
içinde başarı ile tamamlanmış olması gereklidir.  

3. Proje faaliyetlerinin değerlendirilmesinde, (1) bilim, teknoloji ve 
sanata katkı sağlayıcı veya (2) Marmara Üniversitesi’nin bilimsel 
araştırma ve Ar-Ge altyapısını, kapasitesini ve performansını arttırıcı 
nitelikte, yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile sonuçlandırılmış, 
sonuç raporu onaylanmış ve üniversite dışı kaynaklarca 
desteklenmiş projeler değerlendirmeye alınır.  



4. Başvuruda göz önüne alınacak projelerin üniversite dışından 
finansal destek almış olması şarttır.  

5. Projelerin ödüllendirilmesinde, adayın başvurusu esastır. Başvuru 
yapmayan muhtemel adaylar değerlendirmeye katılmazlar. 

6. Aynı proje ile farklı yıllarda başvuru yapılamaz.  

7. Proje başvurularında her projenin puanı projeden gelen kurum 
hissesini de hesaba katan puanlama sistemi ile hesaplanır (EK-6). 
Proje kurum hisselerinin, kurum (Üniversite, Fakülte ve Bölüm) 
ihtiyaçları için harcandığı belgelenmelidir. Proje yürütücüsünün 
ve/veya araştırmacıların ihtiyaçları veya bahis konusu proje için 
harcanan kurum hisseleri puanlamaya dâhil edilmez. Proje Ödülüne 
başvuran bir öğretim elemanı, her projenin fotokopisini ve başarı ile 
tamamlandığına dair yazı ekleyerek bir dilekçe (EK-4), taahhütname 
(Ek-5) ve Proje Puan Hesap Formu (EK-6) doldurarak akademik 
teşvikten sorumlu Rektör Yardımcısına iletilmek üzere Rektörlük 
Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğüne başvurur. Proje yürütücüsü 
veya araştırmacılarından, sadece başvuru yapanlar değerlendirilir. 

 
Bilimsel ve sanatsal etik ihlali cezası almış olanlar ödül başvurusunda 
bulunamazlar. İntihal, kopyalama, dilimleme vb. etik dışı durumlar tespit 
edildiğinde ödül verilmez, verilen ödül geri alınır ve aday Yayın Etik 
Kuruluna havale edilir.  

Başvurular 28.06.2022 ve 19 Temmuz 2022 tarihleri arasında 
yapılacaktır. 

 

Değerlendirme 

Bilimsel bir araştırma makalesi niteliğinde olmayan, editöre mektup, 
haberler, düzeltme notları vb. çalışmalar dikkate alınmaz. 

Makalelerin yayımlandığı dergilerin etki faktörlerinin değerleri dikkate 
alınarak hesaplanan puanlara göre her bir alandan birinci olanlar ödül 
verilmek üzere belirlenir. Puanlama aşağıdaki ifade ile hesaplanır. Birden 
fazla yayınla başvuru yapılmış ise her bir yayın için hesaplanan puanlar 
toplanır. 

Aynı puanla birinci sırayı paylaşan başvuru sahiplerinin tamamına aynı 
ödül verilir. Hesaplamalarda virgülden sonra 2 hane dikkate alınır. 

Değerlendirmede WoS (ISI Web of Science) 2021 yılı etki faktörü dikkate 
alınır.  



Başvuru Yapan Yazarın puanı = (Makalenin yayımlandığı derginin etki 
faktörü) x 10/(Yazar sayısı) 

 

Başvurular tamamlandıktan sonra, Akademik Teşvik Düzenleme, 
Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanı olan Rektör Yardımcısı, 
Akademik Gelişim Birim Koordinatörü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birim 
Koordinatörü ve Rektör tarafından atanan 2 öğretim üyesi olmak üzere 
toplam 5 kişiden kurulu Yayın ve Proje Ödülleri Komisyonu tarafından 
değerlendirmeler yapılarak, sonuçlar Rektörlük Makamına arz edilir. Bu 
yönergeden açıkça anlaşılmayan tüm hususlarda Yayın ve Proje Ödülleri 
Komisyonu karar verme yetkisine sahiptir. 

 

 

  



EK-1 

Tarih: /…./20.. 

 

T.C. 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, 

 

 

 

Marmara Üniversitesi 2021 Yılı Yayın Ödüllerine ………………………. 

Alanında, WoS veri tabanlarında taranan dergilerde 2021 yılında basılmış 

……adet makalem ile yaptığım başvurumun kabulünü saygılarımla arz 

ederim. 

 

   Unvan 

Adı ve Soyadı 

 

 

Ekler: 

1. Taahhütname 

2. Makalelere ait özet listesi 

3. Makalelerin fotokopileri 

  



 

EK- 2 

Taahhütname 

        

 

          Tarih: .../.../20.. 

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne,  

Marmara Üniversitesi Senatosu’nun yağmacı/korsan yayınlar hakkında 

18.3.2019 tarihinde aldığı karardan haberdarım. Ödül başvuru dosyamda 

yağmacı/korsan dergilerde yayımlanan eserim bulunmadığını, 1 Ocak 

2021 sonrasında bilimsel ve sanatsal etik ihlali cezam olmadığını beyan 

ederim. 

 

 

         Unvan, İsim 

             İmza 

  



 

EK- 3  

MAKALE ÖZET BİLGİSİ (Her Makale için Ayrı Doldurulacak)  

Makalenin Başlığı  

Derginin Adı  

Yazar/lar  

Yazar Sayısı  

Yayın Türü  

Dergi ISSN 2021 Etki Faktörü ( WoS) 

    

Yayın Yılı Cilt Sayı Sayfalar 

2021       

DOI   

 

 

  



EK- 4 

          Tarih: .../.../20.. 

 

T.C. 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, 

 

 

 

Marmara Üniversitesi 2021 Yılı Proje Ödüllerine ………………………. 

Alanında, 2021 yılında başarı ile tamamlanmış ……adet projem ile 

yaptığım başvurumun kabulünü saygılarımla arz ederim. 

 

            Unvan 

    Adı ve Soyadı 

 

 

Ekler: 

1. Taahhütname 

2. Projelere ait özet listesi 

3. Proje fotokopisi ve projenin başarı ile kapandığını gösteren belge 

4.  Doldurulmuş puan tablosu 

 

  



 

EK- 5 

Taahhütname 

 

 

          Tarih: .../.../20.. 

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne,  

Marmara Üniversitesi Senatosu’nun yağmacı/korsan yayınlar hakkında 

18.3.2019 tarihinde aldığı karardan haberdarım. Ödül başvuru dosyamda 

yağmacı/korsan dergilerde yayımlanan eserim bulunmadığını, 2021 

sonrasında bilimsel ve sanatsal etik ihlali cezam olmadığını beyan ederim. 

 

 

         Unvan, İsim 

             İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

EK- 6 

PROJELER Adet PUAN  
Toplam 
Puan 

AB finansal destekli bilimsel araştırma projesinde koordinatör/alt 
koordinatör/yürütücü olmak   1000   

Koordinatör/alt koordinatör/yürütücü olduğunuz AB finansal destekli 
bilimsel araştırma projesi kurum hissesinin (TL) % 1'i (proje başına 1.000 
puanı geçemez)        

AB finansal destekli bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı 
olmak   500   

Diğer yurt dışı kurumlarca/uluslararası kuruluşlarca finansal olarak 
desteklenmiş projede koordinatör/yürütücü olmak  500  

Koordinatör/alt koordinatör/yürütücü olduğunuz diğer yurt dışı 
kurumlarca/uluslararası kuruluşlarca finansal olarak desteklenmiş 
projede kurum hissesinin (TL) % 1'i (proje başına 1.000 puanı geçemez)    

Diğer yurt dışı kurumlarca/uluslararası kuruluşlarca finansal olarak 
desteklenmiş projede araştırmacı olmak  250  

TÜBİTAK projelerinde (ARDEB, TEYDEB, KAMAG, vb.) yürütücü olmak   500   

Yürütücü olunan TÜBİTAK projelerinde (ARDEB, TEYDEB, KAMAG vb) 
kurum hissesinin % 1’i (proje başına 1.000 puanı geçemez)       

TÜBİTAK Ar-Ge projelerinde (ARDEB, TEYDEB, KAMAG, vb.) araştırmacı 
olmak   250   

Diğer üniversite dışı kurum ve kuruluşlardan (TÜSEB, TAGEM, KOSGEB, 
İSTKA, BOREN, vb ve özel kuruluşlar) finansal destekle yapılan projelerde 
yürütücü olmak   400   

Yürütücü olarak üniversite dışındaki diğer kurumlarla (TÜSEB, TAGEM, 
KOSGEB, İSTKA, BOREN, vb ve özel kuruluşlar) yapılan projelerde kurum 
hissesinin % 1’i   (proje başına 1.000 puanı geçemez).     

Diğer üniversite dışı kurum ve kuruluşlardan (TÜSEB, TAGEM, KOSGEB, 
İSTKA, BOREN, vb ve özel kuruluşlar) finansal destekle yapılan projelerde 
araştırmacı olmak   200   

TOPLAM PUAN   

 

Başvuru Sahibinin  

Adı ve Soyadı 

İmzası 


