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AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ
 

Bakanlar Kurulu Kararının Tar�h�         : 14/5/2018          No : 2018/11834
Dayandığı Kanunun Tar�h�                        : 11/10/1983       No : 2914
Yayımlandığı Resmî Gazeten�n Tar�h�   : 27/6/2018          No : 30461
Yayımlandığı Düsturun Tert�b�                : 5                          C�lt : 59

 
 ²

17/1/2020 tar�hl� ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/1/2020 tar�hl� ve 2043 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmel�k Cumhurbaşkanlığı Yönetmel�ğ� bölümüne eklenm�şt�r.

²
 

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Devlet yükseköğret�m kurumları kadrolarında bulunan

öğret�m elemanlarına yapılacak olan akadem�k teşv�k ödeneğ�n�n uygulanmasına yönel�k olarak, b�l�m
alanlarının özell�kler� ve öğret�m elemanlarının unvanlarına göre akadem�k teşv�k puanlarının
hesaplanmasında esas alınacak faal�yetler�n ayrıntılı özell�kler� ve bu faal�yetler�n puan karşılıkları,
akadem�k teşv�k toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her b�r akadem�k faal�yet türünün toplam
puanın hesaplanmasındak� ağırlıkları, akadem�k teşv�k puanının hesaplanmasına �l�şk�n usul ve esaslar ve
bu hesaplamaları yapacak kom�syonun oluşumu �le d�ğer hususları bel�rlemekt�r.

(2) Bu Yönetmel�k hükümler�, M�ll� Savunma Ün�vers�tes�, Jandarma ve Sah�l Güvenl�k Akadem�s�
ve Pol�s Akadem�s� kadrolarında bulunan öğret�m elemanları hakkında da uygulanır.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, 11/10/1983 tar�hl� ve 2914 sayılı Yükseköğret�m Personel

Kanununun ek 4 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) AHCI: Sanat ve Beşer� B�l�mler Endeks� (Art and Human�t�es Index)’n�,
b) Alan endeksler�: Ün�vers�telerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp Yükseköğret�m

Kurulunca onaylanan doçentl�k başvurusu �ç�n kabul ed�len endeksler�, 
c) Atıf: B�r esere başka b�r eserde alıntı yapılmasını,
ç) En yüksek Devlet memuru brüt aylığı: (9.500) [aylık gösterge rakamı (1.500) + ek gösterge rakamı

(8.000)] gösterge rakamının, memur aylık katsayısı �le çarpımı sonucu bulunan tutarı,
d) Faal�yet: Her b�r takv�m yılı �ç�n b�r öncek� yıl, b�l�m, teknoloj� ve sanata katkı sağlayıcı n�tel�kte

yurt�ç�nde veya yurtdışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, serg�, patent �le çalışmalarına
yapılan atıfları, b�l�m kurulu bulunan uluslararası düzeydek� toplantılarda sunulan tebl�ğler� ve alınan
akadem�k ödüller�,

e) Kom�syon: Akadem�k teşv�k düzenleme, denetleme ve �t�raz kom�syonunu,
f) Ödül: Başvuru sah�b�n�n, kend� alanı �le �lg�l� yapmış olduğu meslek�, b�l�msel veya sanatsal

faal�yetler dolayısıyla almış olduğu ödüller�,
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g) Proje: Amacı, kapsamı, genel ve tekn�k tanımı, süres�, bütçes�, özel şartları, d�ğer kurum,

kuruluşlar �le gerçek ve tüzel k�ş�lerce sağlanacak ayn� ve/veya nakd� destek tutarları, sonuçta doğacak f�kr�
mülk�yet haklarının paylaşım esasları tesp�t ed�lm�ş ve Ar-Ge faal�yetler�n�n her safhasını bel�rleyecek
mah�yette ve b�l�msel esaslar çerçeves�nde gerçekleşt�r�len faal�yetler bütününü,

ğ) SCI: B�l�m Atıf Endeks� (Sc�ence C�tat�on Index)’n�,
h) SCI-Expanded: Gen�şlet�lm�ş-B�l�m Atıf Endeks� (Sc�ence C�tat�on Index-Expanded)’n�,
ı) Serg�: Sanatsal n�tel�ğ� ha�z serg�, b�enal, tr�enal, göster�, d�nlet�, fest�val veya göster�m

etk�nl�kler�n�,
�) SSCI: Sosyal B�l�mler Atıf Endeks� (Soc�al Sc�ences C�tat�on Index)’n�,
j) Takv�m yılı: 1 Ocak �le 31 Aralık tar�hler� arasındak� zamanı,
k) Tanınmış ulusal yayınev�: En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenl� faal�yet yürüten, daha önce aynı

alanda farklı yazarlara a�t en az y�rm� k�tap yayımlamış ve yükseköğret�m kurumu senatosunun kararıyla
alanında etk�nl�ğ� ve saygınlığı kabul ed�len yayınev�n�,



l) Tanınmış uluslararası yayınev�: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenl� faal�yet yürüten,
Türkçe dışındak� d�llerde aynı alanda farklı yazarlara a�t en az y�rm� k�tap yayımlamış ve yükseköğret�m

kurumu senatosunun kararıyla alanında etk�nl�ğ� ve saygınlığı kabul ed�len yayınev�n�,(1)
m) (Değ�ş�k:RG-17/1/2020-31011-CK-2043/1 md.) Tasarım: B�r yapı, ürün veya nesnen�n özgün �lk

ç�z�m� veya özgün tasarımını,
n) Tebl�ğ: Hakeml� uluslararası b�l�msel konferans, sempozyum veya kongrede sözlü olarak sunulan

ve yayımlanan b�ld�r�y�,
o) Ulusal patent: Ulusal mevzuat kapsamında başvurusu yapılan ve �nceleme raporu sonucunda Türk

Patent ve Marka Kurumu tarafından ver�len patent�,
ö) Uluslararası patent: Patent İşb�rl�ğ� Antlaşması kapsamında yapılan ve uluslararası araştırma

raporunun yazılı görüş kısmında veya uluslararası ön �nceleme raporunda en az b�r �stem�n
patentleneb�l�rl�k kr�terler�n� (yen�l�k, buluş basamağı, sanay�ye uygulanab�l�rl�k) sağladığı �fade ed�len
uluslararası patent başvurusunu veya Avrupa Patent Sözleşmes� kapsamında başvurusu yapılan ve Avrupa
Patent Of�s� tarafından ver�len patent�,

p) ULAKBİM: TÜBİTAK Ulusal Akadem�k Ağ ve B�lg� Merkez�n�,(1)

r) Yayın: Derg�lerde yayımlanmış derleme, makale veya kısa makale (ed�töre mektup, yorum, vaka
takd�m�, tekn�k not, araştırma notu, özet ve k�tap kr�t�ğ�), k�tap veya k�tap bölümü, ed�törlük ve ed�tör
kurulu üyel�ğ� ve ses ve/veya görüntü kaydını,(1)

s) YÖKSİS: Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı Ortak Ver� Tabanını,
ş) (Ek:RG-17/1/2020-31011-CK-2043/1 md.) Araştırma: Proje maddes� kapsamında olmamak

koşuluyla; b�l�m, teknoloj� ve sanata katkı sağlayıcı n�tel�kte, kurum dışında görevlend�rme �le yurt �ç�nde
veya yurt dışında en az dört ay süreyle yen� b�lg�ler üret�lmes�, teknoloj�k problemler�n
çözümlenmes�/anal�z ed�lmes�, yen�l�kç� ürün, süreç, eser veya tasarımlar gel�şt�r�lmes� amacıyla b�l�msel
esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu �lg�l� kurumların yetk�l� merc�ler�nce başarılı bulunarak
sonuçlandırılmış s�stemat�k çalışmaları,

�fade eder.
Akadem�k teşv�k düzenleme, denetleme ve �t�raz kom�syonu
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte kend�s�ne ver�len görevler� yer�ne get�rmek üzere yükseköğret�m

kurumları bünyes�nde yüksek akadem�k teşv�k puanına sah�p öğret�m üyeler�nden her b�r doçentl�k temel
alanından en az b�r k�ş� olmak üzere rektörün her b�r üyel�k �ç�n önereceğ� üç aday arasından senato
tarafından seç�len üyelerden oluşan akadem�k teşv�k düzenleme, denetleme ve �t�raz kom�syonu kurulur.
Kom�syonun başkanlığını rektör tarafından görevlend�r�len rektör yardımcısı yürütür. Kom�syon, başkan
har�ç en az dört üyeden oluşmak koşuluyla �k� yıl süreyle seç�l�r. Süres� b�ten üye yen�den seç�leb�l�r.
Üyel�ğ�n herhang� b�r sebeple boşalması hal�nde kalan sürey� tamamlamak üzere aynı usulle yen� üye
seç�l�r.

______________
(1) 17/1/2020 tar�hl� ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2043 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararının 1 �nc� maddes�yle, fıkranın (l) bend�ne “düzenl� faal�yet yürüten,” �bares�nden sonra gelmek
üzere “Türkçe dışındak� d�llerde” �bares� eklenm�ş, (p) bend�ne “Ulusal Akadem�k Ağ” �bares�nden önce
gelmek üzere “TÜBİTAK” �bares� eklenm�ş, (r) bend�nde yer alan “yayınlanmış” �bares� “yayımlanmış”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

7115
 
(2) Kom�syon, başkan dah�l üye tamsayısının salt çoğunluğu �le toplanır ve toplantıya katılanların salt

çoğunluğu �le karar alır. Oyların eş�t olması hal�nde kom�syon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.
Üyeler çek�mser oy kullanamaz.

(3) Kom�syon, başvurular başlamadan önce uygulama usul ve �lkeler�n�n bel�rlenerek
duyurulmasından, akadem�k teşv�k başvuru takv�m�n�n hazırlanmasından, yürütülmes�nden ve ödeme
yapılacak yılın 15 Şubat tar�h�ne kadar sürec�n tamamlanmasından sorumludur.

(4) Kom�syon, faal�yetler�n belgelend�r�lmes�nde ve faal�yet türler� �çer�s�nde sınıflandırılmasında
oluşan tereddütler�n g�der�lmes�nde n�ha� karar merc��d�r.

B�r�m akadem�k teşv�k başvuru ve �nceleme kom�syonu
MADDE 5- (1) Bu Yönetmel�kte kend�s�ne ver�len görevler� yer�ne get�rmek üzere yükseköğret�m

kurumlarının her bölüm, anab�l�m dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyes�nde en az üçer üyeden
oluşan b�r�m akadem�k teşv�k başvuru ve �nceleme kom�syonu kurulur. B�r�m akadem�k teşv�k başvuru ve
�nceleme kom�syonu başkanlığı, �lg�l� bölüm, anab�l�m dalı veya anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.
B�r�m akadem�k teşv�k başvuru ve �nceleme kom�syonu üyeler� �se �lg�l� b�r�m�n Yönet�m Kurulu



tarafından, yüksek akadem�k teşv�k puanına sah�p olan öğret�m elemanları arasından seç�lerek oluşturulur.
Bölüm, anab�l�m dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyes�nde yeterl� öğret�m elemanı bulunmaması
hal�nde, üyeler yakın alanlardak� öğret�m elemanları �le tamamlanır. B�r�m akadem�k teşv�k başvuru ve
�nceleme kom�syonu üyeler� �k� yıl �ç�n seç�l�r. Süres� b�ten üye yen�den seç�leb�l�r. Üyel�ğ�n herhang� b�r
sebeple boşalması hal�nde kalan sürey� tamamlamak üzere aynı usulle yen� üye seç�l�r.

(2) B�r�m akadem�k teşv�k başvuru ve �nceleme kom�syonu, başkan dah�l üye tamsayısının salt
çoğunluğu �le toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu �le karar alır. Oyların eş�t olması hal�nde
kom�syon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üyeler çek�mser oy kullanamaz.

(3) B�r�m akadem�k teşv�k başvuru ve �nceleme kom�syonu, faal�yetler�n bu Yönetmel�k hükümler�ne
uygun olarak değerlend�r�lmes�nden sorumludur ve faal�yetler�n belgelend�r�lmes�nde ve faal�yet türler�
�çer�s�nde sınıflandırılmasında oluşan tereddütler� g�dermeye yetk�l�d�r.(1)

(4) (Ek:RG-17/1/2020-31011-CK-2043/2 md.) Yeterl� öğret�m elemanı bulunması durumunda, b�r�m
akadem�k teşv�k başvuru ve �nceleme kom�syonu üyeler� aynı zamanda akadem�k teşv�k düzenleme,
denetleme ve �t�raz kom�syonu üyes� olarak görevlend�r�lmezler.

Akadem�k teşv�k başvuru ve değerlend�rme sürec�
MADDE 6- (1) Öğret�m elemanları, akadem�k teşv�k başvurularını yayımlanan başvuru takv�m�

kapsamında kadrolarının bulunduğu yükseköğret�m kurumunun �lg�l� b�r�m akadem�k teşv�k başvuru ve
�nceleme kom�syonuna YÖKSİS’ten alınan çıktı �le b�rl�kte akadem�k faal�yetlere �l�şk�n örnek, kanıt ve
belgeler� �lan ed�len usule uygun olarak sunar. B�r�m akadem�k teşv�k başvuru ve �nceleme kom�syonu,
değerlend�rmeler�n tüm aşamalarında gerekl� gördüğü hallerde başvuru sah�pler�nden akadem�k
faal�yetler�ne �l�şk�n ek açıklama, b�lg� ve belgeler talep edeb�l�r. Başvuru sah�pler�, söz konusu talepler�
yer�ne get�rmekle yükümlüdür. Öğret�m elemanlarınca yapılan başvurular b�r�m akadem�k teşv�k başvuru ve
�nceleme kom�syonu tarafından �ncelen�r.

(2) Yükseköğret�m kurumu değ�ş�kl�ğ� durumunda YÖKSİS çıktısında her b�r faal�yet�n hang�
kurumda gerçekleşt�r�ld�ğ� göster�l�r ve farklı kurumlarda gerçekleşen akadem�k faal�yetler�n
değerlend�r�lmes� öğret�m elemanının kadrosunun bulunduğu yükseköğret�m kurumunda yapılır.

____________
(1) 17/1/2020 tar�hl� ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2043 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararının 2 nc� maddes�yle, bu fıkraya “�nceleme kom�syonu,” �bares�nden sonra gelmek üzere
“faal�yetler�n bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak değerlend�r�lmes�nden sorumludur ve” �bares�
eklenm�şt�r.
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(3) Başvuru sah�pler�, alanları �le �lg�l� yapmış oldukları faal�yetler�ne uygun b�r�m akadem�k teşv�k

başvuru ve �nceleme kom�syonuna başvuru yapmakla yükümlüdür. B�r�m akadem�k teşv�k başvuru ve
�nceleme kom�syonu öncel�kle başvuru sah�b�n�n faal�yetler�n�n �ncelenmeye uygun olup olmadığına karar
ver�r. Uygun görülmeyen başvurular gerekçel� olarak, değerlend�r�lmek üzere kom�syona �let�l�r.

(4) B�r�m akadem�k teşv�k başvuru ve �nceleme kom�syonu başvuruları �nceleyerek hazırladığı karar
tutanağını, başvurularla �lg�l� değerlend�rme raporunu ve ek�nde puan tablosunu �mzalı olarak rektörlüğe
bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, d�ğer b�r�mlerde �se müdür tarafından onaylanmış
olarak kom�syona �lan ed�len takv�me uygun olarak gönder�r. B�r�m akadem�k teşv�k başvuru ve �nceleme
kom�syonu tarafından hazırlanan değerlend�rme raporunda redded�len veya puan değer�nde değ�ş�kl�k
yapılan akadem�k faal�yetlerle �lg�l� olarak açıklamada bulunulması zorunludur.

(5) Kom�syon, b�r�m akadem�k teşv�k başvuru ve �nceleme kom�syonu tarafından gönder�len
başvuruları ve değerlend�rme kararlarını �nceler. Gerekl� gördüğü hallerde başvuru sah�pler�nden ek belge
ve b�lg� talep edeb�l�r ve/veya b�r�mlerden gelen kararlar üzer�nde değ�ş�kl�k yapab�l�r. Kom�syon,
hazırladığı karar tutanağını, başvurularla �lg�l� değerlend�rme raporunu ve ek�nde puan tablosunu �mza
altına alır ve n�ha� kararlarını �lg�l� araştırmacılara yazılı olarak veya elektron�k ortamda duyurur. Kom�syon
tarafından hazırlanan değerlend�rme raporunda redded�len veya puan değer�nde değ�ş�kl�k yapılan
akadem�k faal�yetlerle �lg�l� olarak açıklamada bulunulması zorunludur.

(6) Kom�syon kararlarına karşı duyuru tar�h�nden �t�baren beş �şgünü �ç�nde yazılı olarak �t�raz
ed�leb�l�r. Kom�syon �t�razları, �t�raz süres�n�n b�tt�ğ� tar�hten �t�baren en geç beş �şgünü �çer�s�nde karara
bağlar. Kom�syonun vereceğ� kararlar kes�nd�r.

(7) Devlet yükseköğret�m kurumlarından vakıf yükseköğret�m kurumlarında görevlend�r�len öğret�m
elemanlarının görevlend�rme süres�nce vakıf yükseköğret�m kurumlarında gerçekleşt�rd�kler� faal�yetler
akadem�k teşv�k puanlarının hesaplanmasında d�kkate alınmaz. Vakıf yükseköğret�m kurumlarından veya
başka b�r kurumdan Devlet yükseköğret�m kurumları kadrolarına geçen öğret�m elemanlarının akadem�k



teşv�k puanlarının hesaplanmasında sadece Devlet yükseköğret�m kurumlarında gerçekleşt�rd�kler�
faal�yetler esas alınır.

(8) Görevlend�rme neden�yle kurum dışında bulunan öğret�m elemanları, kadrolarının bulunduğu
kurumlarda uzmanlıklarına uygun b�r�mlere başvuruda bulunur.

(9) Yabancı uyruklu öğret�m elemanları akadem�k teşv�k ödeneğ�nden yararlanamaz.
Akadem�k teşv�k faal�yet alanlarının değerlend�r�lmes�
MADDE 7- (1) Başvuru sah�pler�n�n sadece kend� alanı �le �lg�l� yapmış olduğu faal�yetler akadem�k

teşv�k kapsamında değerlend�r�l�r.
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(2) Proje faal�yet�n�n değerlend�r�lmes�nde sadece b�l�m, teknoloj� ve sanata katkı sağlayıcı n�tel�kte

yurt�ç�nde veya yurtdışında başarı �le sonuçlandırılmış ve sonuç raporu onaylanmış projeler
değerlend�rmeye alınır. Döner sermaye üzer�nden yapılan dış kaynaklı (yurt�ç� veya yurtdışı) projeler�n bu
kapsamda değerlend�r�leb�lmes� �ç�n projen�n Ar-Ge n�tel�ğ�n�n olması ve toplam proje süres�n�n dokuz
aydan az olmaması koşulu aranır. Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumunun sadece akadem�k
destekler� bu kapsamda değerlend�rmeye alınır, ancak sanay�, kamu, g�r�ş�mc�l�k, b�l�msel etk�nl�k ve b�l�m
ve toplum destekler� değerlend�rmeye alınmaz. Araştırma altyapısı oluşturulması, g�r�ş�mc�l�k,
araştırmacıların ve öğrenc�ler�n araştırma kültürünün desteklenmes�ne yönel�k projeler, yükseköğret�m
kurumları tarafından desteklenen b�l�msel araştırma projeler�, yerel kalkınma, topluma h�zmet, meslek�
eğ�t�m, sosyal sorumluluk ve benzer� amaçlar �ç�n fon sağlayan Türk�ye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekl�
İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Başkanlığı, kalkınma ajansları ve benzer� kurumların
destekler�, döner sermaye üzer�nden yapılan b�l�rk�ş�l�kler ve danışmanlıklar, Avrupa B�rl�ğ� Katılım Önces�
Mal� Yardım projeler� değerlend�rmeye alınmaz. Yürütülmüş b�r proje �ç�n farklı kurum veya kuruluşlarca
tamamlayıcı veya destekley�c� mah�yette bütçe desteğ� sağlanmasına yönel�k olup temelde aynı projen�n
parçası veya uzantısı olan çalışmalar �ç�n mükerrer puanlama yapılmaz.

(3) Araştırma faal�yet�n�n değerlend�r�lmes�nde sadece b�l�m, teknoloj� ve sanata katkı sağlayıcı
n�tel�kte, yükseköğret�m kurumu yönet�m kurulunun �zn� �le kurum dışında görevlend�rme �le yurt�ç�nde
veya yurtdışında başarı �le yürütülmüş ve sonuç raporu �lg�l� kurumların yetk�l� merc�ler�nce başarılı
bulunarak sonuçlandırılmış araştırmalar değerlend�rmeye alınır. Yükseköğret�m kurumu yönet�m kurulunun
�zn�n�n başvuruya eklenmes� gerek�r.  Araştırmalar ay üzer�nden değerlend�r�l�r. Eylem planı, f�z�b�l�te
raporu ve envanter çalışması �le �k� aydan az süren araştırmalar değerlend�rmeye alınmaz.

(4) (Değ�ş�k:RG-17/1/2020-31011-CK-2043/3 md.) K�tapların ISBN, derg�ler�n �se ISSN
numaralarının olması esastır. K�tap yazarlığı, k�tap �ç�nde bölüm yazarlığı ve k�tap ed�törlüğü yayınev�yle
yapılan sözleşme, yayınev�nden ya da ed�törden gelen davet mektubu g�b� evraklarla belgelenmel�d�r.
Kongre, sempozyum, konferans veya benzer� b�l�msel etk�nl�k k�tapçıkları ve �çer�ğ�nde yayımlanmış
b�ld�r�ler, yayın kategor�s�nde değerlend�rmeye alınmaz. Serg�ler kapsamında hazırlanan küratörlük
k�tapları, b�r kongrede sunulan b�ld�r�lerden oluşan k�taplar ve sınavlar �ç�n hazırlanmış soru k�tapları
değerlend�rme dışıdır. K�taplar �le �lg�l� değerlend�rmelerde k�tabın yayımlanma yılı esastır. Bu kapsamda
daha önce değerlend�r�len b�r k�tap veya k�tap bölümünün yen� baskısı değerlend�rmeye alınmaz. Derg�lerde
yayımlanan makaleler�n değerlend�r�lmes�nde �lg�l� derg�n�n basılmış olması veya elektron�k ortamda
yayımlanması (C�lt, sayfa ve yıl b�lg�ler� �le künyes� açık b�r şek�lde sunulmalıdır.) esastır. D�ğer
uluslararası hakeml� derg�ler�n değerlend�rme kapsamında olab�lmes� �ç�n en az beş yıldır yılda en az b�r
sayı �le yayımlanıyor olması, derg�n�n ed�tör veya yayın kurulunun uluslararası olması, b�l�msel
değerlend�rme sürec� ve bu sürec�n nasıl �şled�ğ�n�n derg�n�n �nternet sayfasında yer alması ve derg�n�n
�nternet sayfası üzer�nden yayımlanmış makaleler�n künyeler�ne ulaşılab�lmes� gerek�r. Derg�lerde
ed�törlüğün değerlend�r�lmes�nde, farklı derg�lerde de olsa sadece b�r ed�törlük d�kkate alınır. Çok ed�törlü
derg�lerde sadece baş ed�tör teşv�k kapsamında değerlend�r�l�r. Ulusal ve uluslararası boyutta performansa
dayalı ses ve/veya görüntü kayıtlarının değerlend�r�lmes�nde yayımlanmış olma koşulu aranır.
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(5) Tasarım faal�yet�n�n değerlend�r�lmes�nde sadece b�l�m, teknoloj� ve sanata katkı sağlayıcı

n�tel�kte, başvuru sah�b�n�n kend� alanı �le �lg�l� olan ve kamu kurumları veya özel hukuk tüzel k�ş�ler�yle
yapılan sözleşme uyarınca uygulanmış veya t�car�leşt�r�lm�ş tasarımlar d�kkate alınır.

(6) Serg� faal�yet�n�n değerlend�r�lmes�nde sanata katkı sağlayıcı n�tel�kte olanlar d�kkate alınır.
Serg�n�n uluslararası olarak değerlend�r�lmes� �ç�n serg�n�n uluslararası olduğunun bölüm, anab�l�m dalı
veya anasanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerek�r. Tekrarlayan faal�yetler �ç�n en çok �k� etk�nl�k
d�kkate alınır ve �k�nc� tekrar etk�nl�ğe öncek�n�n puanının yarısı ver�l�r. Serg� kapsamındak� etk�nl�kler�n



değerlend�r�lmes�nde, eğ�t�m-öğret�m faal�yetler� ve öğrenc� kulüp faal�yetler� kapsamındak� serg�ler d�kkate
alınmaz.

(7) Ulusal �ncelemes�z patentler değerlend�rme kapsamı dışındadır.
(8) Atıfların değerlend�r�lmes�nde, sadece bu Yönetmel�k kapsamında değerlend�r�len yayınlarda veya

eserlerde ve bu Yönetmel�k kapsamında değerlend�r�len yayınlara veya eserlere yapılan atıflar d�kkate
alınır, d�ğerler� kapsam dışıdır. Başvuru sah�b�n�n kend� yayınlarına veya eserler�ne yaptığı atıflar kapsam
dışıdır. Başvuru sah�b�n�n, sadece Devlet yükseköğret�m kurumlarında üret�len yayınlarına veya eserler�ne
yapılan atıflar geçerl�d�r, d�ğerler� kapsam dışıdır. Atıfların değerlend�r�lmes�nde k�ş� sayısı d�kkate alınmaz,
her b�r başvuru sah�b� �ç�n ayrı puanlama yapılır. Aynı yayın veya esere b�r k�tabın ya da makalen�n farklı
bölümler�nde veya kısımlarında yapılan atıflar yalnızca b�r atıf olarak değerlend�r�l�r. Ancak bölüm
yazarları farklı olan k�taplarda farklı bölümlerde yapılan her b�r atıf �ç�n ayrı puan değerlend�rmes� yapılır.

(9) (Değ�ş�k:RG-17/1/2020-31011-CK-2043/3 md.) Tebl�ğler�n sunulduğu yurt �ç�nde veya yurt
dışındak� etk�nl�ğ�n uluslararası olarak n�telend�r�leb�lmes� �ç�n Türk�ye dışında en az beş farklı ülkeden
sözlü tebl�ğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebl�ğler�n yarıdan fazlasının Türk�ye dışından
katılımcılar tarafından sunulması esastır. Ayrıca etk�nl�ğ�n uluslararası n�tel�ğ� ha�z olup olmadığı
hususunda, ödemeye esas teşk�l etmek üzere ün�vers�te yönet�m kurulu kararının olması gerek�r. Tebl�ğler�n
değerlend�r�lmes�nde tebl�ğ�n �lg�l� etk�nl�kte sunulmuş ve bunun belgelend�r�lm�ş olması (etk�nl�k programı
ve etk�nl�ğe tebl�ğde �sm� yer alan en az b�r araştırmacının katılım sağladığını göster�r belge) esastır. Ayrıca
değerlend�rme �ç�n tebl�ğ�n elektron�k veya basılı olarak etk�nl�k tebl�ğ k�tapçığında yer alması ve
yayımlanmış tam metn�n�n sunulması gerek�r.

(10) Ödüller�n değerlend�r�lmes�nde, ödülün başvuru sah�b�n�n alanı �le �lg�l� yapmış olduğu
çalışmalar �ç�n ver�lm�ş olması esastır. Tebl�ğler �ç�n ver�len ödüller, derg� hakeml�kler� �ç�n yayınevler�
veya derg�ler tarafından ver�len ödüller ve başvuru sah�b�n�n ün�vers�tes�nden aldığı ödüller
değerlend�rmeye alınmaz.

(11) Ödüller�n değerlend�r�lmes�nde ödülün alındığı; projeler�n ve araştırmaların değerlend�r�lmes�nde
projeler�n ve araştırmaların sonuçlandığı; tasarımların değerlend�r�lmes�nde tasarımın sonuçlandığı;
patentler�n değerlend�r�lmes�nde patent�n tesc�l ed�ld�ğ� ve serg�ler�n değerlend�r�lmes�nde serg�n�n açıldığı
tar�h esas alınır.

Akadem�k teşv�k ödeneğ�n�n hesaplanması
MADDE 8- (1) Akadem�k teşv�k ödemes�, en yüksek Devlet memuru brüt aylık tutarının; profesör

kadrosunda bulunanlar �ç�n %100’üne, doçent kadrosunda bulunanlar �ç�n %90’ına, doktor öğret�m üyes�
kadrosunda bulunanlar �ç�n %80’�ne, araştırma görevl�s� ve öğret�m görevl�s� kadrolarında bulunanlar �ç�n
%70’�ne, akadem�k teşv�k puanının yüze bölünmes�yle bulunacak oranın uygulanması suret�yle hesaplanır
[Akadem�k teşv�k ödemes� tutarı = en yüksek Devlet memuru brüt aylığı x akadem�k kadro unvanlarına
göre bel�rlenm�ş olan oran x (akadem�k teşv�k puanı/100)].

7119
 
(2) Akadem�k teşv�k puanı, bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan Faal�yet Hesaplama Tablosu esas

alınarak aşağıdak� şek�lde hesaplanır (Tablo 4).
a) Öncel�kle her b�r akadem�k faal�yet türünün puanı hesaplanır. Bu hesaplama, öğret�m elemanının

her b�r faal�yet türü �ç�n tanımlanan faal�yetlerden dolayı almış olduğu oranların toplamı �le her b�r
akadem�k faal�yet türü �ç�n bel�rlenm�ş olan puanın çarpılması sonucu elde ed�l�r [Akadem�k faal�yet türü
puanı = faal�yet oranları toplamı x akadem�k faal�yet türü �ç�n bel�rlenm�ş olan puan].

b) Her b�r akadem�k faal�yet türünden elde ed�len puanların toplanmasıyla akadem�k teşv�k ödemes�ne
esas akadem�k teşv�k puanı hesaplanır.

(3) Öğret�m elemanının her b�r faal�yet türünden topladığı faal�yet puanı akadem�k faal�yet türü �ç�n
bel�rlenm�ş olan puanı, akadem�k teşv�k puanı (toplam faal�yet puanı) �se yüz puanı geçemez.

(4) Çok �s�ml� yayın (makale, derleme, k�tap veya k�tap bölümü), tebl�ğ ve patent �ç�n oranlar
bel�rlen�rken faal�yettek� k�ş� sayısına göre farklı değerler alan aşağıdak� tablodak� (k) katsayısı esas alınır
(Tablo 1).
 

Tablo 1: (k) Katsayısı Değer�
K�ş� sayısı k

1 1
2 0,8
3 0,6
4 0,45
5 1/5



6 1/6
7 veya daha fazla 1/k�ş� sayısı

 
(5) Akadem�k teşv�k kapsamında değerlend�r�leb�lecek projeler �ç�n başvuru sah�b�n�n projedek� rolü

aşağıdak� tabloda yer alan (r) katsayısı esas alınarak bel�rlen�r (Tablo 2).
 

Tablo 2: (r) Katsayısı Değer�
Projedek� rol r

Yürütücü 1
Araştırmacı, Burs�yer 0,5
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(6) (Değ�ş�k:RG-17/1/2020-31011-CK-2043/4 md.) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI

kapsamındak� derg�lerde yayımlanmış araştırma makales�, derleme makale (müstak�l yayımlanmış olma
şartıyla ed�töre mektup, yorum, vaka takd�m�, tekn�k not, araştırma notu ve k�tap eleşt�r�s�) �ç�n akadem�k
teşv�k puanının hesaplanmasında makalen�n yayımlandığı yıl �ç�n derg�n�n ISI Web of Sc�ence tarafından en
son yayımlanan Çeyrekl�k (Quart�le) sınıflamasını esas alan ve aşağıdak� tabloda yer alan (p) katsayısı
kullanılır. Ancak en son çeyrekl�k l�stes�nden sonra kapsama alınan derg�ler�n �lg�l� Q değer� kabul ed�l�r, Q
değer� bel�rlenmem�ş derg�ler �ç�n en alt katsayı değer� uygulanır. AHCI kapsamındak� derg�ler �ç�n katsayı
değer� 0,5 olarak uygulanır. (Tablo 3). 

 
(Değ�ş�k tablo:RG-17/1/2020-31011-CK-2043/4 md.)

Tablo 3: (p) Katsayısı Değer�
Derg� ISI Web of Sc�ence Çeyrekl�k Grubu P

Q1
Q2 0
Q3 0
Q4 0,

 
(7) Özel b�r paylaşım oranı olmayan veya �s�m sıralaması veya derecelend�rmes� bulunmayan

faal�yetler �ç�n “oran/k�ş� sayısı” oranı d�kkate alınır. Ancak, serg� faal�yet türündek� karma etk�nl�kler ve
uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı k�ş� sayısına
bakılmaksızın tam puanla değerlend�r�l�r.

(8) Puanların ve ödemeler�n hesaplanmasında öğret�m elemanının teşv�k başvurusu yaptığı tar�htek�
kadro unvanı esas alınır.

M�ll� Savunma Ün�vers�tes�, Jandarma ve Sah�l Güvenl�k Akadem�s� ve Pol�s Akadem�s�
MADDE 9- (1) M�ll� Savunma Ün�vers�tes�, Jandarma ve Sah�l Güvenl�k Akadem�s� ve Pol�s

Akadem�s� kadrolarında görev yapan öğret�m elemanları �ç�n 4 üncü, 5 �nc� ve 6 ncı maddelerde yer alan
hususlar, �lg�s�ne göre rektör veya akadem� başkanları tarafından bel�rlen�r.

D�ğer hükümler
MADDE 10- (1) Bu Yönetmel�kte bel�rlenen faal�yet alanları dışında başvuru yapılamaz.
(2) Akadem�k teşv�k ödeneğ�;
a) Öğret�m elemanlarına 2914 sayılı Kanun ve 27/7/1967 tar�hl� ve 926 sayılı Türk S�lahlı Kuvvetler�

Personel Kanunu uyarınca aylık ödend�ğ� sürece yapılır.
b) Her b�r takv�m yılı �ç�n b�r öncek� yılda gerçekleşt�r�len faal�yetler esas alınmak suret�yle

hesaplanan akadem�k teşv�k puanı üzer�nden Şubat ayının onbeş�nden �t�baren on�k� ay süreyle her ayın
onbeş�nde öden�r.

c) Damga verg�s� har�ç herhang� b�r verg�ye tab� tutulmaz ve �lg�l� mevzuatı uyarınca ödenmekte olan
zam, tazm�nat, ödenek, döner sermaye ek ödemes�, �kram�ye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan
benzer� ödemeler�n hesabında d�kkate alınmaz.

(3) Akadem�k teşv�k ödeneğ�n�n ödeneb�lmes� �ç�n akadem�k teşv�k puanının en az otuz olması
gerek�r.

(4) Akadem�k teşv�k ödemeler� sürerken kurum değ�şt�renler�n ödemeler� yen� yükseköğret�m
kurumlarınca yapılır.
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(5) Ödeme yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı veya bu Yönetmel�k kapsamına g�rmed�ğ� anlaşılan

faal�yetler �ç�n başvuruda bulunduğu tesp�t ed�lenlere yapılan ödemeler kanun� fa�z�yle b�rl�kte ger� alınır.
Gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı b�ld�r�mde bulunanlar hakkında kom�syonun tesp�t ve b�ld�r�m� �le
�nceleme başlatılır. İnceleme sonucuna göre ceza� müeyy�deler�n uygulanmasının gerekmes� hal�nde genel
hükümler uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 11- (1) 27/12/2016 tar�hl� ve 2016/9714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan

Akadem�k Teşv�k Ödeneğ� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe

g�rer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.(1)
_____________
(1) 17/1/2020 tar�hl� ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2043 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararının 6 ncı maddes�yle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” �bares� “Cumhurbaşkanı” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.
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(Değ�ş�k:RG-17/1/2020-31011-CK-2043/5 md.)
 

Tablo 4 
 Faal�yet Hesaplama Tablosu

SIRA
NO

AKADEMİK
 FAALİYET

 TÜRÜ

FAALİYET ORAN (%)
A1*

 Alanları
A2**

 Alanları
A3***

 Alanı
A4****
Alanı

1 PROJE
 (20 puan)

TÜBİTAK 1001, 1003, 1004,
1007, 1505, 2244,  3501,
SAYEM, COST, Uluslararası
İk�l� İşb�rl�ğ� Programları

r x 80 r x 80 r x 80 r x 80

TÜBİTAK 1005, 3001 r x 70 r x 70 r x 70 r x70

H2020 projes� r x 100 r x 100 r x 100 r x 100

D�ğer uluslararası özel veya
resm� kurum ve kuruluşlar
tarafından desteklenm�ş ve
destek süres� dokuz aydan az
olmayan Ar-Ge n�tel�ğ�n� ha�z
proje

r x 40 r x 40 r x 40 r x 40

D�ğer ulusal kamu veya özel
kurum ve kuruluşlar tarafından
desteklenm�ş ve destek süres�
dokuz aydan az olmayan Ar-Ge
n�tel�ğ�n� ha�z proje

r x 20 rx 20 r x 20 r x 20

2 ARAŞTIRMA
 (15 puan)

Yurt dışı araştırma 15 x ay
(araştırma
süres�)

15 x ay
(araştırma
süres�)

15 x ay
(araştırma
süres�)

15 x ay
(araştırm
süres�)

Yurt �ç� araştırma 10 x ay
(araştırma
süres�)

10 x ay
(araştırma
süres�)

10 x ay
(araştırma
süres�)

10 x ay
(araştırm
süres�)

3 YAYIN 
 (30 puan)

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve
AHCI kapsamındak� derg�lerde

k x p x 60 k x p x 80 k x p x 60 k x p x 8



yayımlanmış araştırma
makales�
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve
AHCI kapsamındak� derg�lerde
yayımlanmış derleme makale,
(müstak�l yayımlanmış olma
şartıyla ed�töre mektup, yorum
vaka takd�m�, tekn�k not,
araştırma notu ve k�tap
eleşt�r�s�)

k x p x 30 k x p x 40 k x p x 30 k x p x 4

Alan endeksler� (ÜAK
tarafından tanımlanan alanlar
�ç�n) kapsamındak� derg�lerde
yayımlanmış araştırma
makales�

k x 20  k x 25 k x 20 k x25

D�ğer uluslararası hakeml�
derg�lerde yayımlanmış
araştırma makales�

k x 15 k x 20 k x 15 k x 20

ULAKBİM TR D�z�n
tarafından taranan ulusal
hakeml� derg�lerde
yayımlanmış araştırma
makales�

k x 15 k x 20 k x 15 k x 20

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve
AHCI kapsamındak� derg�lerde
ed�törlük

25 25 25 25

Alan endeksler� (ÜAK
tarafından tanımlanan alanlar
�ç�n) kapsamındak� derg�lerde
ed�törlük

15 15 15 15

D�ğer uluslararası hakeml�
derg�lerde ed�törlük

10 10 10 10

ULAKBİM TR D�z�n
tarafından taranan ulusal
hakeml� derg�lerde ed�törlük

10 10 10 10

Tanınmış uluslararası
yayınevler� tarafından
yayımlanmış özgün b�l�msel
k�tap

k x 100 k x 100 k x 100 k x 100

Tanınmış uluslararası
yayınevler� tarafından
yayımlanmış özgün b�l�msel
k�tap ed�törlüğü

k x 60 k x 60 k x 60 k x 60

Tanınmış uluslararası
yayınevler� tarafından
yayımlanmış özgün b�l�msel
k�taplarda bölüm yazarlığı
(Aynı k�tapta en çok �k� bölüm
değerlend�rmeye alınır.)

k x 25 k x 25 k x 25 k x 25

Tanınmış ulusal yayınevler�
tarafından yayımlanmış özgün
b�l�msel k�tap

k x 50 k x 50 k x 50 k x 50

Tanınmış ulusal yayınevler�
tarafından yayımlanmış özgün
b�l�msel k�taplarda bölüm
yazarlığı (Aynı k�tapta en çok
�k� bölüm değerlend�rmeye
alınır.)

k x 15 k x 15 k x 15 k x 15



Uluslararası boyutta
performansa dayalı
yayımlanmış k�ş�sel ses
ve/veya görüntü kaydı

- - - 20

Uluslararası boyutta
performansa dayalı
yayımlanmış karma ses ve/veya
görüntü kaydı

- - - 10

Ulusal boyutta performansa
dayalı yayımlanmış k�ş�sel ses
ve/veya görüntü kaydı

- - - 10

4 TASARIM
 (15 puan)

Endüstr�yel, çevresel (b�na,
peyzaj ve �ç mekan) veya
graf�ksel tasarım; sahne, moda
(kumaş, aksesuar veya g�ys�
tasarımı) veya çalgı tasarımı

15 15 15 15

5 SERGİ
 (15 puan)

Özgün yurt dışı b�reysel
etk�nl�k (serg�, b�enal, tr�enal,
göster�, d�nlet�, fest�val ve
göster�m)

- - - 30

Özgün yurt �ç� b�reysel etk�nl�k
(serg�, b�enal, tr�enal, göster�,
d�nlet�, fest�val ve göster�m)

- - - 15

Özgün yurt dışı
grup/karma/toplu etk�nl�k
(serg�, b�enal, tr�enal, göster�,
d�nlet�, fest�val ve göster�m)

- - - 15

Özgün yurt �ç�
grup/karma/toplu etk�nl�k
(serg�, b�enal, tr�enal, göster�,
d�nlet�, fest�val ve göster�m)

- - - 8

6 PATENT
 (30 puan)

Uluslararası patent k x 100 k x 100 k x 100 k x 100
Ulusal patent k x 60 k x 60 k x 60 k x 60

7 ATIF
 (30 puan)

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve
AHCI kapsamındak� derg�lerde
yayımlanmış makalelerde atıf

4 6 4 6

Alan endeksler� (varsa) ve
kapsamındak� derg�lerde
yayımlanmış makalelerde atıf

 1.5 3  1.5 3

D�ğer uluslararası hakeml�
derg�lerde yayımlanmış
makalelerde atıf

1 2 1 2

ULAKBİM tarafından taranan
ulusal hakeml� derg�lerde
yayımlanmış makalelerde atıf

1 2 1 2

Tanınmış uluslararası
yayınevler� tarafından
yayımlanmış özgün b�l�msel
k�tapta atıf

4 8 4 8

Tanınmış ulusal yayınevler�
tarafından yayımlanmış özgün
b�l�msel k�tapta atıf

2 4 2 4

Güzel sanatlardak� eserler�n
uluslararası kaynak veya yayın
organlarında yer alması veya
göster�me ya da d�nlet�me
g�rmes�

- - - 8

Güzel sanatlardak� eserler�n - - - 4



ulusal kaynak veya yayın
organlarında yer alması veya
göster�me ya da d�nlet�me
g�rmes�

8 TEBLİĞ
 (20 puan)

Hakeml� uluslararası b�l�msel
konferansta, sempozyumda
veya kongrede sözlü olarak
sunulan ve bunların k�tabında
yayımlanan tam b�ld�r�

k x 15 k x 15 k x 15 k x 15

9 ÖDÜL
 (20 puan)

  
(Çalışma/proje/
yayın teşv�k/
teşekkür-başarı
belges� ve
plaket�/burs/onur
belges�/h�zmet
belges� har�ç)

YÖK Yılın Doktora Tez� Ödülü 100 100 100 100
TÜBİTAK B�l�m Ödülü 100 100 100 100
TÜBA Akadem� Ödülü 100 100 100 100
Yurt dışı kurum veya
kuruluşlardan alınan b�l�m
ödülü (sürekl� olarak ver�len,
daha önce en az beş kez
ver�lm�ş, �lg�l� kurum veya
kuruluşun �nternet sayfasından
duyurulan ve akadem�k
ağırlıklı b�r değerlend�rme
jür�s� veya seç�c� kurulu olan)
(Aynı çalışma veya eser
neden�yle alınan farklı ödüller
�ç�n en fazla b�r defa puanlama
yapılır.)

40 40 40 40

Yurt �ç� kurum veya
kuruluşlardan alınan b�l�m
ödülü (sürekl� olarak ver�len,
daha önce en az beş kez
ver�lm�ş, �lg�l� kurum veya
kuruluşun �nternet sayfasından
duyurulan ve akadem�k
ağırlıklı b�r değerlend�rme
jür�s� veya seç�c� kurulu olan)
(Aynı çalışma veya eser
neden�yle alınan farklı ödüller
�ç�n en fazla b�r defa puanlama
yapılır.)

20 20 20 20

Uluslararası jür�l� sürekl�
düzenlenen (sürekl� olarak
ver�len, daha önce en az beş
kez ver�lm�ş, �lg�l� kurum veya
kuruluşun �nternet sayfasından
duyurulan ve seç�c� kurulu
olan) güzel sanat
etk�nl�kler�nde veya
yarışmalarında eserlere ver�len
uluslararası derece ödülü
(mans�yon har�ç) (Aynı çalışma
veya eser neden�yle alınan
farklı ödüller �ç�n en fazla b�r
defa puanlama yapılır.)

- - - 40

Ulusal jür�l� sürekl� düzenlenen
(sürekl� olarak ver�len, daha
önce en az beş kez ver�lm�ş,
�lg�l� kurum veya kuruluşun
�nternet sayfasından duyurulan
ve seç�c� kurulu olan) güzel
sanat etk�nl�kler�nde veya

- - - 20



yarışmalarında eserlere ver�len
ulusal derece ödülü (mans�yon
har�ç) (Aynı çalışma veya eser
neden�yle alınan farklı ödüller
�ç�n en fazla b�r defa puanlama
yapılır.)
Mevzuatı çerçeves�nde, �lg�l�
kuruluşlar (bakanlıklar, yerel
yönet�mler, meslek odaları,
uluslararası kuruluşlar)
tarafından sürekl� düzenlenen
(sürekl� olarak ver�len, daha
önce en az beş kez ver�lm�ş,
�lg�l� kurum veya kuruluşun
�nternet sayfasından duyurulan
ve seç�c� kurulu olan),
planlama, m�marlık, kentsel
tasarım, peyzaj tasarımı, �ç
m�mar� tasarım, endüstr�
ürünler� tasarımı ve m�marlık
temel alanındak� d�ğer
yarışmalarda derece ödülü
(mans�yon har�ç) (Aynı çalışma
veya eser neden�yle alınan
farklı ödüller �ç�n en fazla b�r
defa puanlama yapılır.)

- - 20 -

* A1 Alanları: Eğ�t�m B�l�mler�, Fen B�l�mler� ve Matemat�k, Mühend�sl�k, Sağlık B�l�mler�,
Z�raat, Orman ve Su Ürünler�

** A2 Alanları: F�loloj�, Hukuk, İlah�yat, Sosyal, Beşer� ve İdar� B�l�mler, Spor B�l�mler�
*** A3 Alanı: M�marlık, Planlama ve Tasarım
**** A4 Alanı: Güzel Sanatlar
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