
 
 

T.C.  
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL VE SANATSAL FAALİYETLERİ DESTEKLEME PROGRAMI  
(BİLSAP) YÖNERGESİ 

 
       Toplantı Tarihi  Toplantı No  Karar Sayısı 

25 Ekim 2018                  2018-2019 / 5               1 
 

Amaç ve Kapsam 
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde görev yapan öğretim elemanları 
tarafından yapılan bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin teşvik esaslarını belirlemektir.  
(2) Bu yönerge hükümleri, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi adresli proje, yayın, tasarım, sergi, patent, atıf ve 
ödüllerle ilgili çalışmalar için uygulanır. 
 

Dayanak 
Madde 2-Bu yönerge, 31/12/2016 tarihli Resmî Gazete’de 29935 (3. Mükerrer) numaralı olarak yayınlanan 
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 
Madde 3- Bu Yönergede geçen; 

a) AHCI: Arts and Humanities Citation Index atıf endeksini, 
b) Akademik Birim: Üniversitenin Fakültelerini, Bölümlerini, Programlarını, Enstitülerini, Meslek Yüksek 

Okullarını, Araştırma ve Uygulama Merkezlerini, Rektörlüğe Bağlı Bölümlerini ve Birimlerini, 
c) Akademik Birim: Üniversitenin Fakültelerini, Bölümlerini, Programlarını, Enstitülerini, Meslek Yüksek 

Okullarını, Araştırma ve Uygulama Merkezlerini, Rektörlüğe Bağlı Bölümlerini ve Birimlerini, 
ç) ARBİS: TÜBİTAK’ın geliştirdiği web tabanlı uygulama olan Araştırmacı Bilgi Sistemi’ni, 
d) Atıf: Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı yayınlarda öğretim elemanının eserlerine yapılan 

atıfları, 
e) BAP-K: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi’ne bağlı Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğünü, 
f) BİLSAP: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Programı’nı,  
g) ESCI: Emerging Sources Citation Index atıf endeksini, 
ğ) Hakemli dergi: Yılda en az bir kez olmak üzere, son üç yıldır düzenli olarak yayımlanmakta olan hakemli 

dergiyi, 
h) Komisyon: Üniversite’nin TPDB’nin Komisyonunu, 
ı) MMK: İlgili takvim yılına ait güncel Memur Maaş Katsayısı’nı,  
i) Mütevelli Heyet: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni, 
j) Ödül: Öğretim elemanının, kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere akademik 

faaliyet alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak, alanında faaliyet gösteren meslek 
organizasyonları ile kamu veya özel kuruluşlar tarafından, üyeleri arasında araştırmacının alanından 
uzmanların da bulunduğu bir kurulun değerlendirmesi sonucunda verilen ulusal veya uluslararası düzeyde 
akademik ve sanatsal ödülleri, 

k) Öğretim Elemanı: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesinde görev yapan tam zamanlı profesör, doçent, doktor 
öğretim üyesi, öğretim görevlisi, uzman, araştırma görevlisini,  

l) Patent: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesinde yapılmış, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından 
tescillenmiş patentleri, 

m) Proje: Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe 
desteği sağlanmış olup, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik 
problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu yetkili 
mercilerce başarılı bulunarak kapatılmış araştırma çalışmalarını, 

n) Rektör: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü’nü, 
o) SCI: Science Citation Index atıf endeksini, 
ö) SCI-Exp: Science Citation Index-Expanded atıf endeksini, 
p) Senato: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu, 
r) Sergi: Öğretim elemanının akademik faaliyet alanı ile akademik ve bilimsel niteliği haiz işitsel ve görsel 

etkinliklere dair tüm sergi, bienal, gösteri, dinleti, konser, festival ve gösterim etkinliklerini, 
s) SSCI: Social Sciences Citation Index atıf endeksini, 
ş) SSCI-Exp: Social Sciences Citation Index-Expanded atıf endeksini, 



 
 

t) Taban Puan: İlgili teşvik miktarının belirlenmesinde kullanılan, alt faaliyet alanlarının her biri için 
belirlenen taban puanını, 

u) Takvim Yılı: 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki zamanı, 
ü) Tasarım: Öğretim elemanının akademik faaliyet alanındaki bir yapının, teknik veya endüstriyel ürünün ilk 

taslağı, çizim ve tasarım halini, 
v) TM: Üniversite mensubu araştırmacıya ilgili teşvik faaliyeti için ödenecek teşvik miktarını, 
y) TPDB: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimini,  
z) TPM: Türk Patent ve Marka Kurumu’nu, 
aa) TSE: Türk Standartları Enstitüsü’nü, 
bb) Ulusal yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten ve daha önce aynı alanda farklı 

yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevini, 
cc) Uluslararası yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar 

Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda 
farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevini, 

çç) Üniversite: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi’ni, 
dd) WOS: Web of Science isimli uluslararası araştırma platformları veri tabanını, 
ee) Yayın Teşvik Miktarı (YTM): Makaleler için Üniversite mensubu her bir yazara ödenecek ödül miktarını,  
ff) Yayın: Tez çalışmaları hariç, bilimsel kitap, özgün makale, derleme, kısa makale, vaka takdimi, özet ve 

performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydını, 
gg) YÖKSİS: Yüksek Öğretim Bilgi Sistemi olarak adlandırılan veri tabanını ifade eder.  

 

Akademik Teşvik Faaliyet Alanları 
Madde 4- T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi BAP-K ve TPDB Komisyonu tarafından BİLSAP çerçevesinde 
değerlendirmeye alınacak faaliyet türleri, her biri aşağıda alt faaliyetleriyle verilen, altı (6) ana başlıkta ele alınır: 

(1) Proje:  
(1.1.) Uluslararası destekli kabul edilmiş/sonuçlandırılmış proje  
(1.2.) Ulusal destekli kabul edilmiş/sonuçlandırılmış proje  

(2) Yayın:  
(2.1.) Bilimsel (lisansüstü tez ve ders kitabı hariç) kitap. 
(2.2.) Özgün/Derleme makale: 

a) SSCI, SCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 
b) ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale  
c) SSCI, SCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam 

makale 
(2.3.) Kısa makale, vaka takdimi, özet: 

a) SSCI, SCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 
b) ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan kısa makale, vaka takdimi, özet 
c) SSCI, SCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan kısa 

makale, vaka takdimi, özet 
(2.4.) Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı. 
(2.5.) Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı. 

(3) Tasarım: 
(3.1.) Sanatsal tasarım (bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje).  
(3.2.) Bilimsel tasarım. 
(3.3.) Faydalı obje.  

(4) Sergi: 
(4.1.) Özgün kişisel etkinlik. 
(4.2.) Karma etkinlikler.  

(5) Patent:  
(5.1.) Alanında uluslararası tescillenmiş patent. 
(5.2.) Alanında ulusal tescillenmiş patent. 

(6) Atıf:  
(6.1.) Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine 
yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf. 
(6.2.)Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, kaynakçada öğretim elemanının 
farklı eserlerine yapılan her bir atıf. 
(6.3.) SSCI, SCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer 
almadığı makalelerde, kaynakçada öğretim elemanının farklı eserlerine yapılan her bir atıf. 
(6.4.) Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi. 
 



 
 

Madde 5- T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi BAP-K ve TPDB Komisyonu tarafından BİLSAP çerçevesinde 
değerlendirmeye alınacak faaliyet ve alt faaliyet türlerinin detayları ve puanları aşağıdaki BİLSAP Faaliyet Türleri, 
Taban Puan, Teşvik Miktarı Tablosu ile belirlenir: 
 

 
 
 
 

BİLSAP Faaliyet Türleri, Taban Puan, Teşvik Miktarı Tablosu 
 
 

FAALİYET 
TÜRÜ 

ALT 
FAALİYET DETAYI TABAN 

PUAN TM 

PROJE 

Uluslararası 
destekli proje 

AB Ufuk2020 15000 15000 x 
MMK 

ERA-NET, COST (Avrupa Bilim Teknoloji İşbirliği), EUREKA, EUROSTARS, 
TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Programları, AB Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı (IPA) Destekleri ve AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı.  (Yalnızca Ar-Ge 
niteliğindeki projeler), EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü), ICGEB 
(Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi), NAM S&T 
CENTRE (Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji Merkezi), 
NATO SPS (Barış ve Güvenlik için Bilim Komitesi), KEİ (Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), APSCO (Asya Pasifik Uzay İşbirliği 
Örgütü), UNOOSA (BM Uzay İşleri Ofisi), BM Nüfus Fonu, BM Kalkınma Programı, 
Dünya Bankası Programı, MATRA Programı ve Türkiye-İsveç Kalkınma İşbirliği 
Programı. (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 

12000 12000xMMK 

Ulusal destekli 
proje 

TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505 destekli proje 15000 15000xMMK 
TÜBİTAK 1005, 3001 destekli proje 10000 10000xMMK 
TÜBİTAK 1002 destekli proje 7500 7500xMMK 
Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 20000 20000xMMK 
Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi 20000 20000xMMK 
Kalkınma Ajansları Programları, Gıda T.C. Tarım Hayvancılık Bakanlığı (Tarımsal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü Programları), T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Araştırmaları Genel Müdürlüğü Proje Destekleri, KOSGEB-Ar-Ge, İnovasyon ve 
Endüstriyel Uygulama Destek Programı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 
(TTGV) Destekleri. (Yükseköğretim kurumları hariç, Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki 
projeler) 

20000 20000xMMK 

Yükseköğretim kurumları tarafından resmi olarak desteklendiği belgelenen bilimsel 
araştırma projesi  (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 15000 15000xMMK 

Kamu ve AB fonu kullanmaksızın Sanayi Kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapıldığı 
resmi olarak belgelenen Ar-Ge ve Yenilik Projeleri  15000 15000xMMK 

YAYIN 

Bilimsel (Tez 
ve ders kitabı 
hariç)kitap 

Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap  20000 20000xMMK 

Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap 10000 10000xMMK 

Özgün/Derleme 
makale 

SSCI, SCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 12000 12000xMMK 
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale  4000 4000xMMK 
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde 
yayımlanan tam makale 4000 4000xMMK 

SSCI, SCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde 
yayımlanan tam makale 4000 4000xMMK 

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

Özgün kişisel kayıt 30000 30000xMMK 

Karma kayıt 15000 15000xMMK 

YAYIN 

Ulusal boyutta 
performansa 
dayalı 
yayımlanmış 
ses ve/veya 
görüntü kaydı 
bulunmak 

Özgün kişisel kayıt 20000 20000xMMK 

Karma kayıt 5000 5000xMMK 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

FAALİYET 
TÜRÜ 

ALT 
FAALİYET DETAYI TABAN 

PUAN TM 

TASARIM 

Sanatsal tasarım 
(Bina, çevre, 
eser, yayın, 
mekân, obje) 

Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve 
belgelenmiş 15000 15000xMMK 

Bilimsel yayınla tescillenmiş 15000 15000xMMK 

Bilimsel tasarım 
Bilimsel yayınla tescillenmiş 20000 20000xMMK 
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve 
belgelenmiş 15000 15000xMMK 

Faydalı obje TSE/TPM tarafından tescillenmiş 35000 30000xMMK 

SERGİ 

Özgün kişisel 
etkinlik 

Uluslararası 30000 30000xMMK 
Ulusal 15000 15000xMMK 

Karma etkinlikler Davetli/yarışmalı uluslararası 15000 15000xMMK 
Davetli/yarışmalı ulusal 10000 10000xMMK 

FİKRİ 
MÜLKİYET 

Yurtdışı tescillenmiş patent (İKÜ adresli) 50000 50000xMMK 
Üçlü Patent (ABD, AB ve Japonya)*(İKÜ adresli) 70000 70000xMMK 
Yurtiçi tescillenmiş patent (İKÜ adresli) 40000 40000xMMK 
Faydalı Model/Tescilli tasarım (İKÜ adresli) 30000 30000xMMK 
Alanında kabul edilmiş ulusal/uluslararası patent başvuru (resmi onaylı) (İKÜ adresli) 20000 20000xMMK 

ÖDÜL 

YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü (İKÜ adresli) 30000 30000xMMK 
TÜBİTAK Bilim Ödülü (İKÜ adresli) 50000 50000xMMK 
TÜBA Akademi Ödülü (İKÜ adresli) 50000 50000xMMK 
TÜBİTAK TWAS (Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi) Ödülü (İKÜ adresli)  50000 50000xMMK 
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Eşik Üstü Ödülü (İKÜ adresli) 50000 50000xMMK 
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez 
verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir 
değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller 
için en fazla bir defa puanlama yapılır. (İKÜ adresli) 

10000 10000xMMK 

Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez 
verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir 
değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller 
için en fazla bir defa puanlama yapılır. (İKÜ adresli) 

10000 10000xMMK 

Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen 
uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için 
en fazla bir defa puanlama yapılır.) (İKÜ adresli) 

10000 10000Xmmk 

ÖDÜL 

Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen 
uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için 
en fazla bir defa puanlama yapılır.) (İKÜ adresli) 

10000 10000xMMK 

Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası 
kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç 
mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece 
ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için bir defa puanlama 
yapılır.) (İKÜ adresli) 

10000 10000xMMK 

 

Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Süreci 
Madde 6-Genel ilkeler 
(1) Öğretim elemanları akademik teşvik başvurularını; bu yönergenin Ek’indeki Faaliyet Tablosu’nun “Başvuruda 
istenilen belgeler” kısmında talep edilenler ile TÜBİTAK-ARBİS’ten ve YÖKSİS’ten alınan öğretim elemanına 
ait güncel faaliyet çıktıları ile birlikte bir başvuru dosyası hazırlayarak, yayımlanan başvuru takvimi kapsamında 
ve ilân edilen usule uygun olarak TPDB Yürütücü Sekreterliği’ne başvuru dosyasını sunmak suretiyle yapar.  
(2) Kurum değişikliği durumunda ilgili takvim yılı dâhilinde İKÜ öğretim elemanı olarak yapılan faaliyet(ler) 
YÖKSİS çıktısında gösterilir ve bunların dışındaki faaliyetler başvuru dosyasına dâhil edilmez. Yabancı uyruklu 
veya görevlendirme nedeniyle kurum dışında bulunan İKÜ öğretim elemanları İKÜ adresli faaliyetleri için 
akademik teşvik başvurusunda bulunabilir. 
(3) Başvuru dosyaları BAP-K tarafından incelenir. BAP-K, değerlendirmelerin tüm aşamalarında, gerekli gördüğü 
takdirde, başvuru dosyalarını değerlendirmek için uzman görüşü alabilir ve başvuru sahiplerinden akademik 
faaliyetlerine ilişkin ek açıklama, bilgi ve belgeler talep edebilir. Başvuru sahipleri, söz konusu talepleri yerine 
getirmekle yükümlüdür. 
(4) BAP-K, uygun görülmeyen başvuruları gerekçeli olarak başvuru sahibine iletebilir. 
(5) BAP-K başvuruları inceleyerek hazırladığı karar tutanağını ve başvurularla ilgili değerlendirme raporunu 
imzalı olarak Komisyonda görüşülmek üzere TPDB Başkanlığına teslim eder. BAP-K tarafından hazırlanan 
değerlendirme raporunda, reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle ilgili olarak 



 
 

açıklama yazılması zorunludur. TPDB Komisyonunda incelenerek karara bağlanan ilgili yıla ait BİLSAP 
teşviklerini hak eden kişiler ve ilgili teşvik ödeme listesi Rektörlük makamına ilân edilen takvime uygun olarak 
gönderilir. Türü, içeriği ve bilimselliği konularında belirsizlik olan veya kesinlik olmayan eserler için Komisyonda 
oylama yapılarak karar verilir.  
Akademik Teşvik Faaliyet Alanlarının Değerlendirilmesi 
Madde 7- Genel ilkeler  
(1) Bir öğretim elemanına Madde 4 ve Madde 5 ile belirlenmiş faaliyetleri dâhilinde BİLSAP kapsamında teşvik 
verilebilmesi için, başvuruya söz konusu eserinde kurum adı olarak “Istanbul Kultur University” ya da “T.C. 
İstanbul Kültür Üniversitesi” ifadelerinden birisinin yazarın/eser sahibinin adresi olarak belirtilmiş olması 
gereklidir. Öğretim elemanı, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi adresi yanı sıra Türkiye’den başka bir kurum ya da 
kuruluşu da adres olarak gösteriyorsa teşvik tutarı %30 azaltılır. 
(2) İlân edilen takvim yılı içerisindeki faaliyetler teşvik kapsamına alınır; daha eski faaliyetler değerlendirmeye 
alınmaz. Aynı faaliyet veya alt faaliyet türünde birden fazla eser teşvik kapsamında değerlendirilebilir. Bu 
durumda her bir eser için hesaplanan teşvik miktarı toplam teşvik miktarına ayrı ayrı dâhil edilir. 
(3) Birden fazla öğretim elemanıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde teşvik miktarı, Madde 7-(4) ile belirlenen kapsam 
dışındaki teşvikler için, üniversite öğretim elemanı olan faaliyet sahipleri arasında eşit olarak dağıtılır. 
(4) Faaliyet alanlarının değerlendirilmesi 

(4.1) Proje: 
a) Lisans ve lisansüstü tezler için alınan BAP projeleri teşvik kapsamı dışındadır. 
b) Kabul edilmiş ve devam etmekte olan projeyle başvuru yapılabilir.  
c) Üniversite’nin yürütücü olduğu proje toplam teşvik miktarının tamamını, Üniversite’nin araştırmacı 

olarak yer aldığı proje toplam teşvik miktarının %90’ını alır.  
ç) Üniversite öğretim elemanı proje yöneticisi toplam teşvik miktarının yarısını (1/2’sini); üniversite 

öğretim elemanı proje araştırmacıları, Madde 5’te belirlenen çerçevede, toplam teşvik miktarının 
diğer yarısını (1/2’sini) alır. Yalnızca proje yürütücüsü üniversite öğretim elemanı ise, toplam teşvik 
miktarının tamamını alır. 

d) Takdir edilen teşvik miktarının yarısı (1/2’si)  proje kabul edildikten sonra, diğer yarısı (1/2’si)  proje 
başarıyla sonuçlandırılarak tamamlandıktan sonra ödenir.  

e) Rektörlük tarafından onaylanmış ulusal ve uluslararası projeleri destekleyen kurum ve kuruluşlar 
şunlardır: 

e1) Ulusal projeler: TÜBA, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, SANTEZ, Kalkınma Ajansları 
Programları, Gıda T.C. Tarım Hayvancılık Bakanlığı [Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
Programları], T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Proje Destekleri,  
KOSGEB-Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ve Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı [TTGV] Destekleri,  
e2) Uluslararası projeler: AB Ufuk2020, ERA-NET, COST (Avrupa Bilim Teknoloji İşbirliği), 
EUREKA, EUROSTARS, TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Programları, AB Katılım Öncesi 
Mali Yardım Aracı (IPA) Destekleri, AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı, EMBO (Avrupa 
Moleküler Biyoloji Örgütü), ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma 
Merkezi), NAM S&T CENTRE (Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji 
Merkezi), NATO SPS (Barış ve Güvenlik için Bilim Komitesi), KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü),  ESA (Avrupa Uzay Ajansı), APSCO (Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü), UNOOSA 
(BM Uzay İşleri Ofisi), BM Nüfus Fonu, BM Kalkınma Programı, Dünya Bankası Programı, 
MATRA Programı ve Türkiye-İsveç Kalkınma İşbirliği Programı  

f)  “e bendi”nde belirtilenler dışındaki ulusal ve uluslararası projelerin teşvik değerlendirmesine 
alınabilmesi için ilgili projenin BAP-K Komisyon görüşü, Fakülte Yönetim Kurulu önerisi, 
Üniversite Yönetim Kurulu uygunu ile Rektörlük tarafından onaylanmış bir proje olması gerekir. 

(4.2.) Yayın: 
a) Editöre mektup, önsöz, teknik not, düzeltme, tartışma, tanıtım, eleştiri ve araştırma sunuşlarının özet 

duyurusu gibi yayınlar bu teşvik yönergesi kapsamı dışındadır. 
b) Makaleler için üniversite mensubu her bir yazara ödenecek Yayın Teşvik Miktarı 

(YTM);makaledeki İKÜ mensubu yazar sayısı 𝒏𝒏, makaledeki toplam yazar sayısı  𝑵𝑵 ve ilgili her 
makale için Madde 8-(3) ile hesaplanan Teşvik Miktarı TM olmak üzere, 

𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘𝐘 = �
𝟏𝟏

𝒏𝒏 + 𝟏𝟏
+

𝟏𝟏
𝑵𝑵 + 𝟏𝟏

� × 𝐘𝐘𝐘𝐘 
tutarı Türk Lirası kadardır. 

c) Madde 7-(4.1) e bendi kapsamında, İKÜ Rektörlüğü tarafından onaylanmış yürütücü ya da 
araştırmacı olarak yer alınan ulusal veya uluslararası destekli projeler (Madde 7-(4-1) e bendinde 



 
 

belirtilen) kapsamındaki makaleler için, makaleye ödenecek ödül TM tutarı Türk Lirası kadardır; bu 
tutar makaledeki İKÜ mensubu yazarlar arasında eşit olarak paylaştırılır. 

ç) Teşvik başvurusunda bulunan öğretim elemanının yayınının "Makale", “Kitap” ve "Kitap bölümü" 
tanımlarının her üçünün kapsamına girdiğinde, aynı yayın ile üç ayrı alt faaliyet alanında teşvik 
alamaz. 

d) Kitap ve kitap bölümleri için, ilgili kitaba ISBN numarası alınmış olması zorunludur. 
e) Tekrar baskısı yapılmış kitaplar için, ilan edilen takvim yılındaki Taban Puanın %50’si uygulanır. 

(4.3.)Tasarım: 
Tasarımların değerlendirilmesinde, tasarımların sonuçlandığı tarih esas alınır. 

(4.4.)Sergi: 
a) Sergilerin değerlendirilmesinde, serginin açıldığı tarih esas alınır. 
b) Serginin değerlendirilmesinde gerekli belgeler şunlardır: İlgili serginin amacı, kural ve koşulları, 

düzenleme kurulu listesini gösterir resmi web sitesi çıktıları, sergilenen eser(ler)in içeriğini açıklayan 
bir sayfalık özet, katılımı kanıtlayan fotoğraflar, katılım belgesi.  

c) Serginin uluslararası olarak kabul edilebilmesi için yukarıda belirtilen belgeler dışında, sergiye 
katılan kişi (b) bendinde belirtilen evrakları ile Bölüm/Program Başkanlığına yazılı olarak başvurur; 
Bölüm/Program Başkanlığı uygunu ve Fakülte/MYO Yönetim Kurulu kararı olmayan uluslararası 
sergi dalında başvuru kabul edilmez.  

ç) Aynı yıl içerisinde tekrar eden sergi, konser ve gösterilerin değerlendirmesinde, ilan edilen takvim 
yılındaki Taban Puanın %50’si uygulanır. 

(4.5.)Patent: 
Patentlerin değerlendirilmesinde, patentin tescil edildiği tarih esas alınır. 
 

Teşvik Miktarları 
Madde 8- (1) Bir öğretim elemanının Madde 4 ile belirlenmiş faaliyet alanları değerlendirmesi dâhilinde ve ilân 
edilen takvim yılında BİLSAP kapsamında alabileceği teşvik ödeneği miktarı, öğretim elemanının üç brüt maaş 
tutarının toplamından fazla olamaz. Ulusal veya uluslararası tescillenmiş patent teşvikleri bu sınırlamaya dâhil 
edilmez. Ulusal veya uluslararası tescillenmiş bir patent bulunması durumunda üç brüt maaş tutarının toplamı 
dikkate alınmaz. Ulusal veya uluslararası tescillenmiş patent(ler) için, Madde 5’teki Faaliyet, Puan ve Oran 
Tablosu’nda belirtilen Fikri Mülkiyet alanındaki teşvik miktarı kadar teşvik ödemesi yapılır.  
(2) Yönergede belirtilen faaliyet alanlarının her biri için verilecek teşvik miktarı (TM), Madde 5’teki Faaliyet, 
Puan ve Oran Tablosu’nda belirtilen “Taban Puan” ve “Memur Maaş Katsayısı”nın çarpılmasıyla elde edilen 
"𝐘𝐘𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐓𝐓𝐓𝐓 × 𝐘𝐘𝐘𝐘𝐌𝐌" tutarı Türk Lirası kadardır. 
(3) Rektörlük önerisi ve Mütevelli Heyet onayıyla, Madde 5’teki “BİLSAP Faaliyet Türleri, Taban Puan, Teşvik 
Miktarı Tablosu’nda belirtilen “Taban Puan” değerlerinde değişiklik yapılabilir. 
 

Diğer hükümler 
Madde 9- (1) Bu Yönergede belirlenen faaliyet alanları dışında başvuru yapılamaz. 
(2) Akademik birimler, bu yönergede Madde 4 ve Madde 5 ile belirlenmiş faaliyetleri dâhilinde bir Ödül almış 
öğretim elemanının BİLSAP kapsamından yararlanmasını ilgili kurullarının kararıyla TPDB’ne teklif edebilir. 
Komisyon, teklifle ilgili değerlendirmesini Rektörlük makamına iletir. Bu kapsamda verilebilecek teşvikler ve 
bunların uygulama esasları Rektörlük takdirindedir. 
(3) Akademik teşvik ödeneği herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, 
tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri 
ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. 
(4) Ödemenin yapılmasından sonra başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilenlere yapılan ödemeler kanuni 
faiziyle birlikte geri alınır. 
 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 
Madde 10 - (1) Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile 27/05/2013 tarih ve 2013/08 sayılı Senato kararıyla kabul 
edilen T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel Faaliyetleri Teşvik Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

Yürürlük 
Madde 11- (1) Bu yönerge, Senatonun kabulünden sonra Mütevelli Heyet’in onay tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. 
 

Yürütme 
Madde 12- (1) Bu yönergeyi T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

TEKNOLOJİ VE PROJE DESTEK BİRİMİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 
 BİLİMSEL VE SANATSAL FAALİYETLERİ DESTEKLEME PROGRAMI  

BAŞVURU FORMU 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Unvan:  
Adı:  
Soyadı:  
Fakülte:  
Bölüm:  
Telefon (İş):  
Telefon (Cep):  
 
 

FAALİYET TABLOSU* 

Faaliyet Türü Proje☐         Yayın☐          Tasarım ☐         Sergi ☐         Fikri Mülkiyet☐          Ödül ☐         

*Faaliyet tablosu kısmında ilgili faaliyet/faaliyetler işaretlenecektir. 
 
 

FAALİYET TÜRÜ** 

PROJE 

Pr
oj

e 
B

ilg
ile

ri 

Uluslararası 
AB Ufuk 2020 Bir öğe seçin. 
Diğer  Bir öğe seçin. 
(COST, TÜBİTAK İkili İş birliği Programları, ERA-NET vb.) 

Ulusal 

TÜBİTAK 1001,1003,3501,1505  Bir öğe seçin. 
TÜBİTAK 1005,3001 Bir öğe seçin. 
TÜBİTAK 1002 Bir öğe seçin. 
Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje Bir öğe seçin. 
SAN-TEZ Projesi Bir öğe seçin. 
Diğer (Lütfen belirtiniz) Bir öğe seçin. 
 

YAYIN 

Y
ay

ın
 

B
ilg

ile
ri Bilimsel Kitap 

Uluslararası Yayımlanan Bilimsel Kitap Bir öğe seçin. 
Ulusal Yayımlanan Bilimsel Kitap Bir öğe seçin. 



 
 

Makale 

SCI, SCI-Exp,SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam 
makale Bir öğe seçin. 
Diğer Bir öğe seçin.  

Performansa dayalı 
yayımlanmış ses ve/veya 

görüntü kaydı 

Uluslararası Özgün Kişisel Kayıt Bir öğe seçin. 
Uluslararası Karma Kayıt Bir öğe seçin. 
Ulusal Özgün Kişisel Kayıt Bir öğe seçin. 
Ulusal Karma Kayıt Bir öğe seçin. 

TASARIM 

Ta
sa

rım
 B

ilg
ile

ri Sanatsal Tasarım (Bina, 
Çevre, Eser, Yayın, Mekan, 

Obje) 

Kamu Kurumları ile Özel Hukuk Tüzel Kişileri Bünyesinde 
Uygulanmış ve Belgelenmiş Bir öğe seçin.  
Bilimsel Yayınla Tescillenmiş Bir öğe seçin. 

Bilimsel Tasarım 
Kamu Kurumları ile Özel Hukuk Tüzel Kişileri Bünyesinde 
Uygulanmış ve Belgelenmiş Bir öğe seçin. 
Bilimsel Yayınla Tescillenmiş Bir öğe seçin. 

Faydalı Obje TSE/TPM Tarafından Tescillenmiş Bir öğe seçin. 
SERGİ 

Se
rg

i 
B

ilg
ile

ri Uluslararası Özgün Kişisel Etkinlik Bir öğe seçin. 
Davetli/Yarışmalı Karma Etkinlik Bir öğe seçin.  

Ulusal Özgün Kişisel Etkinlik Bir öğe seçin. 
Davetli/Yarışmalı Karma Etkinlik Bir öğe seçin. 

FİKRİ MÜLKİYET 

Fi
kr

i M
ül

ki
ye

t 
B

ilg
ile

ri 

Yurtdışı tescillenmiş patent (İKÜ Adresli) Bir öğe seçin. 
Üçlü Patent (ABD, AB ve Japonya) (İKÜ Adresli) Bir öğe seçin. 
Yurtiçi Tescillenmiş Patent (İKÜ Adresli) Bir öğe seçin. 
Faydalı Model/Tescilli Tasarım (İKÜ Adresli) Bir öğe seçin.  
Alanında Kabul Edilmiş Resmi Onaylı Ulusal/Uluslararası Patent Başvurusu (İKÜ Adresli) Bir öğe 
seçin. 

ÖDÜL 

Ö
dü

l B
ilg

ile
ri 

YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü (İKÜ Adresli) Bir öğe seçin.  
TÜBİTAK Bilim Ödülü (İKÜ Adresli) Bir öğe seçin. 
TÜBA Akademi Ödülü (İKÜ Adresli) Bir öğe seçin. 
TÜBİTAK TWAS Ödülü (İKÜ Adresli) Bir öğe seçin. 
TÜBİTAK Ufuk2020 Programı Eşik Üstü Ödülü (İKÜ Adresli) Bir öğe seçin. 
Diğer (Lütfen belirtiniz) Bir öğe seçin. 

** Faaliyet türü kısmında ilgili faaliyetin/faaliyetlerin kaç adet olduğu belirtilecektir. 
** E-posta yoluyla gönderilecek olan başvuru dosyasına; projeler için resmi onaylı belge; yayınlar 
için eserlerin orijinalleri; tasarım, sergi, fikri mülkiyet ve ödüller için de resmi onaylı kabul/tescil 
belgeleri pdf formunda eklenmelidir. 
*** Her faaliyet türü için belgeler başvuru dosyasına ayrı pdf ler halinde eklenecektir. 
 
 

 


