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KONYA GIDA VE TAR]M ÜNİvnnsİrrsİ
öĞnnriı.r üypsi vr pERsoNEL İrşvm İ-OŞBncnsi

Bu yönerge konya Gıda ve Tarım,üniversitesi öğretim üyesi ve personeli için uygulanacak teşvikprensiplerini içermektedir. Teşvik uygulanacak başlıklar aşağıda ozetlenmekted-ir.

1. Proje Teşvik Sistenıi
KGTÜ.öğletim üYeleri ve personeli, üniversite adına müracaat ettikleri }urtiçi ve yurtdlşı
projelerin kabul edilmesi_durumunda, proje bütçesi üzerinden pay alma hakkınu.unip oü"ukt,..
Oğretim üYesine ödenecek tutar proje toplam bütçesi üzerinden bİlirlenecek bir yüzde ıizerinden
hesaplanacakhr. Bu yüzde öğretim üyesi ve personel özelinde yapılacak bir söıleşme ile ayrıca
belirlenecektir. proje paylarının ödenmesi aşağıdaki hususlar çerçivesinde olacaktır:

- Teşvik yüzdesi öğretim üyesinirı/çersonelin ana sözleşmesinde beliıtilmediği
durumlarda, her proje özelinde I(GTü ve öğretim üyesi/personel arasında bir sözleşme
oluşturulacaktır.
öğretim üyesine/personele yapılacak ödemeler, dilimler halinde yapılacak olup, projenin
ilgili bütçesinin üniversite hesabına geçmesi ve kullanıma açılması İonrasında
yapılacaktır.
Öğretim üyelerinin prim alabileceği proje sayısında sınırlama olmayacaktır.
Herhangi bir sebep ile (ömeğin projenin başan ile sonuçlanmaması gibi) proje ite ilgili
bütçenin Üniversite tarafindan destek veren veya başka bir kuruma iade-edilmesi Jtız
konusu olursa, Üniversitece öğretim üyesine/personele yapılmış olan ödemelerin
Üniversiteye geri ödenmesi talep edileceİ<tir, Geri odeme İjriu"..'it".rin belirleyeceği
yöntemle (ömeğin maaştan kesinti vb.) ve yasal faiz oranları yansıtılarak yapılacaktır. 

-

Teşvik tutarının öğretim üyesine/personele hangi başlık altında (ömeğin prim, teşvik
ödemesi vb.) iiniversite tarafından belirlenecektir.
ödenecek tutar ile ilgili her türlü vergisel yükiımlülük öğretim üyesi/personele ait
olacakhr.
Üniversite gerek gördüğü hallerde ödemeleri askıya alma hakkına süiptir.
Başvuıusu yapılan projenin, başvuru yapılan kurum tarafindan kabul edilerek
desteklenmesi durumunda proje teşvikinin proje yürütücüsü ve projenin oluştuıulmasında
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katkı sağlayan diğer öğıetim- üyeleri ve personel arasında hangi oranlarda dağıtılacağı,proje yürülücüsftıün görüşü de alınarak İektOltit İ-"nrJ- belirlenir.proje ve bütçesinin herhangi bir sebeple başka bir l«ınıma aktarılması durumunda,büıçenin ka|an bölümü ile ilgili oa... yup,iru..' ur"'turint.n önce aktarılan projebütçesine istinaden bir ödeme yapılmış ise ve proje t.ansier tarlııina" u, tıa"-"v" iıiıtinbir cihazfrıizmetvb. karşılığı ödeme tutarı aiğ.. tu-.u i.ansfer edildi i.. iJ.i ;;;";teşvik tutaıı yasal faizleri ile birlikte ÜniversiĞye iaaoeJiİecettir.pğe başvurusunu teşvik etmek amacryla rro;e oegeıenairme ofisinin oiumlu görüşü
de alınarak proje başvurusu yapıldıktan so."u p.o;"-yli.ııitıcüsüne net 500 (beşyüz) TLmali destek sağlanacaktır.

9'dyTli- ve s]9aris projelerde uygulanacak teşvik Üniversite yönetim kurulunun
önerisi, Mütevelli Heyet Başkanlığınİn onayı ile belirlenir.
oğretim üyesine/personele ödenecek proje teşviklerinde -l'ablo l'de belirtilen oranlaruygulanır. B].ırıa göre proje teşviklerinoe, proje bütçelerinin AR-GE ve tr-- H.J
I]:1T_'.1,"., "rr] "yrr 

teşv.ik uygulan,r. Kurum hİssesi iİzerinden yapılacak teşvikler kurumnıssesı unıversıte bütçesine yatırıldığı yıl itibariyle uygulanır.proje Teşvik oranr toplam biitçe üzerinden ır"rupiulrr,r. proje bütçesinin üniversiteye
bölümler halinde aktarılması durumunda, b<ilüm tuiarı ve ilgili yıldji t"şrlt ,yguiuo,J,
dikkate alınır.

Tablo l. Pro eT k oranları

* AR-GE büıçesi. kabul edilen proj
giderleri hariç olmak üzere, projen

enin kurum hissesi, personel
in sadece AR-GE faaliyetleri

teşvik ikramiyesi ve benzeri
ile ilgili kısmını kapsamaktadır

2. Fikri Hak Gcliricrindcn Pay
KGTÜ_ öğretim üYeleri ve Personeli, tiniversite adına müracaat ettikleri yurtiçi ve yurtdlşı patent
ve faYdah model müacaatlann üzerinde buluş sahibi ve hak sahibi olabileceklerdir. Hak ;ahipıiği
Yü_zdesi öğretim üyesi/personelin sözleşmesinde belirtilmediği takdirde ayrı bir sozleşme ile
belirlenecektir. Personelin hak sahibi olabileceği patenVfaydalı model sayısında bir sınırlama
bulunamayacaktır. paylarının ödenmesi aşağıdaki hususlar ğerçevesinde olacaktır:

- Ögretim üyesi/personel hak sahibi olduğu fikri haktan elde edilecek gelirlerden (satış,
lisanslama gelirleri vb.) hak sahipliği oranı kadar pay alacaktır.- Bu pay fikri hakkın oluşmasr ve sürdürülmesi için yapılmş olan masraflar gelirden
düşttikten sonra oluşan tutar üzerinden verilecektir.- Gelir ile ilgili ödenecek tutar ile ilgili her türlü vergisel yükümlülük öğretim
üyesi/personele ait olacaktır., Ödemelerde oluşan gelirin Üniversite hesaplarına intikal etmesi ve kullanılabilir olması
eSastf.

TOPLAM PROJE
BüTÇEsi (TL) BüTÇEsi üzBRiN»nN

öorıvrcoxrrşvir
ORANI*

AR-GEPRoJE
HİsSEsi üzrnİış»nN
öonuncnrrnşvi«

oRANI

PRoJE KURUM

< 1.000.000 %4 %5
1.000.000 _ 2.000.000 %3 %5
2.000.001 _ 3.000.000 %2.5 %5
3.000.00l_ 5.000.000 %5

5.000.001
10.000.000

%1.5

> l0.000.000 %| %5

Sayfa? / 5

%5



Fikri haktan geliri oluşturulan unsunın her ne sebeple olursa olsun ortadan kalkmasıduıumunda ödemeler durdurulacaktır.
oluşmuş ve ödenmesi yapılmış olan gelirin Üniversitece herhangi bir kişi, kurum veyakuıuluşa geri ödenmesinin söz konuİu olduğu durumlarda; öğİetim .j,*iZp".l"r.lİ,
bunda bir sorumluluğunun olduğunun belirle]-ımesi d.;;;J"'ü;];.;J#ffi;;;
olan tutallar geri tahsil edilecektir.
Geri ödeme Üniversitenin belirleyeceği yöntemle (ömeğin maaştan kesinti vb.) yapılacaktır
Üniversite gerek gördüğü haülerde OdJnelerl url.,yu ul-?İukkına sahiptir.
gğTtiT üyesi/personel projeler ile ilgili olarak kendisine yapılacak ödemeyi dilediğigibi kullanmakta serbesttir.

3. Yayın leşvik ()aiılti

Pillry_"ki Jı\:im yılında veya içinde bulunulan yılda ..ISi-Web of Science'' kapsamındaki SCI-E, SSCI, AHCI, ESCI'de.veya diğer uluslararası endeksli ve ULAKBiü;;e r-İ- j'"ğ.ro"ti
konya Gıda ve Tarım Üniversitesi_ adresi ile yayımlanmış tam metinli makaleler iie pğe
Değerlendirme Komisyonu tarafindan uygrn 6rri*un uluslararası ,"vu uır.uİ yuy,,.rıe.i
tarafindan basılan kitaplar teşvik kapsamına alınır.

{. Patenı/Far dalı \4odel '1'eŞ1 ik Ödüliı
oğr9tlm üyeleri buluŞ sahibi olarak üniversitenin irtibat noktası olarak beliıtildiği patent/faydalı
modellerden teŞvik ödülü alabilecektir. Bu ödül yurtiçi patent/faydalı model u"ş,,İ" :.oooİiıç nı"lTl'dir, Yuıldışı patent/faydah mo!e] 

99üly. ise 6.00ö (altl bi;) rı'oi.. öatıi, irirİ Jııpı.rı
araslnda eŞit oranda dağıtılacaktır. Öaul ilgili kuruluş tarafindan patent/faydalı moael'se.tifikası
Universiteye geldikten sonra verilecektir. Ödemede ikinci maddede belirtiien hususlar g.ç.ıiai..

5. Ürün Satışlarınıian Pııy
Universite öğretim üyesi/personeli bir fikri hakka dayalı olarak veya olmadan, Üniversite ile
YaPacağı bir anlaŞma sonucıında geliştiımiş olduğu bir bilgiden, hizmetten velveya ıınlerden elde
edilecek gelirlerden (satış, lisanslama, kiralami, hizmei veıme vb.) pay alma hakkına sahip
olacaktır.

Hak sahiPİği Yüzdesi öğretim üyesi/personelin sözleşmesinde beliılilmediği takdirde ayrı bir
sözleŞme ile belirlenecektir. Personelin hak sahibi olİbilecegi bilginin, hizİ-ıetin ve/veya ünın
saYısında bir sınırlama bulunamayacaktır. Farkh tıtınler iğin rurı.ı, nrı. sahipliği yİzdeleri
uygulanabilecektir. Ödemede ikinci maddede belirtilen hususiar geçerlidir.

(ı. Gelir Oluşturmı Teşvik Ödülü
universite personeli, üniversiteye_.ölçülebilir bir maddi girdi (bağış, toplu öğrenci kaydı vb.)
oluŞturması durumunda, bu girdi i,izerinden performans getirisi- alaİilec.İti.. p..İo..*,
getirisinin yüzdesi ve ödeme şekli Üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.

7. Akademik Ödtılter
Ulusal veYa Uluslararası bilim ödüllerine verilecek ayni ya da nakdi teşvikler Üniversite yönetim
kurulu tarafindan belirlenir ve takdir edilir.

üniversite gerek gördüğü durumlarda yukarıda belirtilen teşvik sisteminde değişiklik
yapma hakiına sahiptir.
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Tablo 2. Ya nT Tablosu
Y n Teşvik

1

Bir önceki takvim
yılda "ISI-Web
SCI-E, SSCI, ve
dergi|erde Konya Cıda re Tarım Üniıersitesi
adresli yayımlanmış tam metinIi makaleler.

amındaki
lında tny de bulunulaırVeya ç
fo Skup

CAH I de taranan b l1lsel
b. -Etki Faktörü" 5.00_9.99 ise.. ..

c. 'Etki Faktörü" J.00-4.99 ise ... ..
d. "Etki Faktörü'' 1.00-2.gg ise .......... 4.000 TL

a. "Etki Faktörü'' > 10.00 ise ...... ....

e. "Etki Faktörü,, 0. t0-0 99 ise ......

... 5.500 TL

2.500 TL

. 10.000 TL

.. 7.000 TL

2

Bir önceki takvim yılında
yılda ESCI veya diğer uluslararası endekslerce
ve ULAKBİM'de taranan bilimsel dergilerde
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi adresli

veya içinde bulunulaı

tam ınetinli maka]e]er.

J
iliyay

yay

B lr oncek takvim nda lndeyü bu Llnu naVeya ç
da n] anan byül dernlSe rde e K 11og ya
dGı a Ve arT llülm Vers ste adres 1İ,] an m ş

eT knik No K Sa Makal oY rum, aka,
Ed töre M Kiö KfitaZel,

ence" kapsamındaki SCI-E,
SSCI, ve AHCI'de taranan dergiler .........300 TL
b. ESCI'de veya diğer uluslararası endekslerce
taranan (ULAKBina aaıiıı; ................... 200 TL

a. "ISI-Web of Sci

4

takvim

di

di

B olr ncek ı,ıda lnyı de bu uun anVeya ç
da daalan b ln neyt u,,ul larara,, e ettya

dantarafın banc d tmva nı]aır Kon ayay ş, y
G da e Tarlm nU efs tes ad reS o nLlzg

taki arda "K tap Yazarp ta,Ki
ğ p

E rtö u u ,Bo nıu azaY rl

b. Kitap EditörIüğü
c. Bölüm Yazarlığı

7.500 TLa. Kitap Yazarlığı....._

....5.000 TL

..2.000 TL

5

il

ite ,Ki

B oI ellc k takv m ında dellly bu uutl lanVeya ç
da a dalaır b tneny uSul lo a neV erly yü

ntarafl dan anm Kon Gyaylm da e aflT1ş, mya
nü ers s Sadre kila ardaözgün p tap

Yazar "Ki ta Ed itö lür ug p Bö umVeya
Y r

^za

b. Kitap Editörlüğü ....

c. Bölüm Yazarlığı.. . .

1.500 TL
1.000 TL
. 500 TL

a. Kitap Yazarlığı..........

6

ında veya içinde bulunulan
yılda ulusIararası alanda bilinen yayınevleri
tarafindan yabancı dilde yayımlanmış
kitaplarda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesİ
adresili "Çeviri Editörlüğü'' v

Bir öncekitakvim yıl

irınen]i
eya "Bölüm

Bölüm ÇevirmenJiği ......,.
Çeviri Editörlüğü .....

...1.500 TL
3.500 TL

,7

belirtilen indekslerde yer alan dergilerdeki
yaylnlarının tümüne başkaları
tarafindan "ISI-Web of Science'' veri
tabanrna göre; Tarım-Doğa ve
Mühendis|ik bilimleri alanlarında en az
"40" atıf; Sosyal bilimler alanlarrnda en
az "20" atıf yapılmış olmak (sonraki

vim yılında, 1 inci maddede

yıllarda herbir "en az

Bir önceki tak

ıld nda tekrar b Vuru abilir).
atıf' değerine

2.000 TL

8

Science" kapsammdaki dergilerde
yayımlanan eserlerine başkaları tarafından
yapılan atıflarla elde edilen ''h-indeks''
değeri ISI-Web of Science veri tabanrna
göre; (sonraki yıllarda ''h-indeks'' değeri
bir sonraki basamağa yükseldikçe tekrar

Vuru ilab lr

Bir önceki takvim yılında, "ISI-Web of a. 5 - 10 arasında ise ...........
b. 10 - 15 arasında ise
c. 15 - 20 arasında ise

4.000 TL

d. 20'den büyük ise 8.000 TL

........ 2.000 TL

...... 6.000 TL
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Etki faktörüne bakılmaksızın............... 900 TL



- ToPlam destek miktarı yıllık 15.000 TL'yi aşamaz. Destek miktarları her yıl üniversite yönetim
Krırulrurca belirlenir, Destek miktarları yukandaki gibidir. [Etki Faktörü:Impact Factor; (lSI_Web ofScience kapsamında).

- TeŞvikler faaliYet bazlnda verilmekte olup Konya Gıda ve Tarım üniversitesi adresli personeie eşitolarak bölüştürülür, diğer kurum/kuruluş adresii personeıe düşen pay oa*r"r-r"'İ""tiyet toplamtutarından düşüliir.
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