
  

2019 FAALİYET YILI 

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ  

UYGULAMA ESASLARI 



1- YENİ YÖNETMELİK İLE YAPILAN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER 

 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler 

puanlanırken artık ISI Web of Science tarafından son yayınlanan çeyreklik sınıflaması (Q1-

Q4) esas alınacak. 

 Tebliğlerin sunulduğu etkinliklerin uluslararası olarak kabul edilmesi için en az 5 farklı 

ülkeden sözlü tebliğ sunan katılımcı olması ve tebliğlerin yarısından fazlasının Türkiye 

dışından katılımcılar tarafından sunulması gerekiyor. 

 Dergilerde editörlük değerlendirmesinde farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük 

puanlanabilecek. 

 Çok editörlü dergilerde sadece baş editör puan alabilecek. 

 Editör kurulu üyelikleri artık değerlendirmeye alınmayacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR 

1- Akademik personelimizin Akademik Teşvik Başvuru Dosyasını YÖKSİS çıktısındaki 

sıraya göre hazırlamaları gerekmektedir. Aksi durumda dosya geri gönderilecektir. 

2- Başvuru belgeleri poşet dosya içerisine rastgele sıkıştırılmamalıdır; klasörlenerek Birim 

Komisyonlarına teslim edilmelidir.  

3- İmzasız başvuru dilekçeleri içeren dosyalar kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.  

4- Eksik evrakların tamamlanması «Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme 

Komisyonu» tarafından talep edilerek, tamamlanmalıdır.  

5- Dosyalar Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından 

incelenirken belgelerin eksik olması durumu ile karşılaşılırsa dosya geri gönderilir ve 

puanlama yapılmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-FAALİYETLER İÇİN GEREKLİ BELGELER 

3.1- PROJE 

1- Destekleyen kuruluş tarafından projenin sonuçlandığını/kapatıldığını gösteren onaylı 

belge. 

 

3.2- ARAŞTIRMA 

1- Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yönetim Kurulu izin ve görevlendirme yazısı 

2- Karşı tarafın araştırmanın yapılmasına dair izin ve başlama yazısı. 

3- Araştırmanın ilgili kurumlar tarafından onaylanmış sonuç raporu. 

 

3.3- YAYIN 

3.3.1- Kitap 

a. Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler ve ilk iki sayfasının yer aldığı tek bir dosya. 

b. Ulusal Yayınevleri için, 

 Yayınevinin en az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten ve daha önce aynı 

alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış olduğunu gösteren 

kütüphane veya ilgili yayınevinin internet sayfasının veya sayfalarının adresi; eğer 

bu bilgiye internet erişim imkânı yok ise, bunu belgelendiren belge/yazı. 

c. Uluslararası Yayınevleri için, 

 En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, aynı alanda farklı 

yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış olduğunu gösteren belge/yazı. 

 

3.3.2- Kitap Bölümü 

a. Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfaları ve ilgili bölümün ilk iki 

sayfasının yer aldığı tek bir dosya. 

b. 3.3.1  No’lu  maddenin  (b)  ve  (c)  fıkralarında  belirtilen  ilgili  belge  ve  bilgilerin  

sunulması zorunludur.  

c. Bir kitapta en fazla 2 bölüm değerlendirmeye alınacaktır. 

 

3.3.3- Dergi Editörlüğü 

a. Hakemli dergilerdeki editörlük görevleri yayımlanmış dergi için “editör” olduğunu 

gösteren web sitesinin adresi ve ekran görüntülerine ait belge. 

b. Derginin indeksini gösterir belge  



c. Dergilerde editörlük değerlendirmesinde farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük 

puanlanabilecek. 

d. Çok editörlü dergilerde sadece baş editör puan alabilecek. 

e. Editör kurulu üyelikleri artık değerlendirmeye alınmayacak. 

 

3.3.4- Özgün/Derleme Makale 

a. SCI-EXP, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki makaleler için ISI WEB 

OF SCIENCE’den alınan belge gerekmektedir. 

b. Alan İndeksine giren dergiler için , derginin ilgili alan indeksine girdiğini gösteren 

ÜAK sayfasından alınmış belge (http://www.uak.gov.tr/?q=node/95#2019E). Eğitim 

Bilimleri, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler ile Spor 

Bilimleri temel alanları dışındaki alanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. 

c. Ulusal yayının ULAKBİM TR dizinde olan dergide yayınlandığını kanıtlayan belge 

eklenmelidir. 

d. Diğer indekslere (Google Scholar hariç) giren uluslararası dergilerde yayımlanan 

makaleler için, 

 Yayımlanmış makalenin yayımlandığı sayısının, basım bilgileri ve makalenin ilk iki 

sayfası, 

 Derginin indeksini gösterir belge ya da ekran çıktısı, 

 Derginin uluslararası olduğunu gösterir belge, 

 Derginin son 5 yıldır yayımlandığını göstermek üzere, derginin geçmiş yıllara 

yönelik sayılarına erişilebilecek internet adresi veya derginin internet sitesinde 

buna yönelik bilgi var ise ilgili internet adresinin beyan edilmesi. 

 

3.3.5- Ses veya Görüntü Kaydı 

a.  Müzik ve Konservatuvar bölüm leri için performansa dayalı etkinliğin ulusal veya 

uluslararası niteliğini ve dikkate alınan yılda yayımlanmış olduğunu gösteren belge. 

b.  Müzik ve Konservatuvar bölümleri için CD, DVD veya benzeri ortamdaki kayıtlara 

yönelik bandrol verildiğini gösterir belge. 

c. Bestecilik, yorumculuk, koreograflık, rejisörlük, oyun yazarlığı, dramaturji ve sahne 

tasarımı için etkinliğin ulusal veya uluslararası boyutunu ve dikkate alınan yılda 

yayımlanmış olduğunu gösteren belge. 

 

3.3.6- Dergi Hakemliği 



Dergi hakemliği teşvik kapsamı dışındadır. 

 

3.4- TASARIM 

1. Tasarım dosyası. 

2. Kamu kuramları veya özel hukuk tüzel kişileriyle yapılan sözleşme uyarınca uygulanmış 

veya ticarileştirilmiş olduğunu gösterir belge. 

 

3.5- SERGI 

1. Serginin özgün kişisel sergi veya davetli/yarışmaya dayalı nitelikte olup olmadığını, 

sergi tarihini ve yerini kanıtlayıcı belge. 

2. Uluslararası sergiler için, serginin uluslararası nitelikte olduğuna dair bölüm, anabilim 

dalı veya ana sanat dalı kurulu kararı. 

 

3.6- PATENT 

1.  TPE veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş patent tescil belgesinin nüshası 

 

3.7- ATIF 

1. Kitaplarda yapılan atıflar için, kitabın kapak, basım ve kaynakçalar sayfaları ile atıf 

yapılan sayfalarını gösteren tek bir dosya sunulmalıdır. Basım sayfası kitabın 

yayınevi, basım yılı ve telif haklarına yönelik bilgilerin bulunduğu sayfadır. 

2. SSCI, SCI/SCI-Exp ve AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için, Web of 

Science’ın web sayfası üzerinden gerçekleştirilen atıf sorgulama sonucunda, 

araştırmacının yayınlarına atıf yapan diğer yayınların listesine ait ekran görüntüsü. 

3. Alan indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için, 

 Her bir atfın yapıldığı yayının dergi ve yazar(lar) kimliğini tanımlayıcı ön 

sayfaları ile kaynakça sayfaları gösteren belgeler. 

 Derginin tarandığı alan indeks(ler)ini gösteren web sayfasının ekran görüntüsü. 

4. Diğer hakemli uluslararası veya ulusal dergilerdeki atıflar için, her bir atıfın yapıldığı 

yayının ilk ve kaynakça sayfası. 

 

3.8- TEBLİĞ 

1. Beş  farklı  ülkeden  konuşmacıların  katılımını  gösteren  belgeler  (kişilerin  

üniversite  ve çalışma adresleri) 

2. Tebliğlerin yarısından fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından 



sunulduğunu gösteren belge 

3. Tebliğin tam metninin yayımlandığı kitabın kapak, basım, içindekiler sayfaları ile 

bildirinin ilk ve son sayfası. 

4. Etkinliğin web sayfası ve eğer bildiriler kitabı internet ortamında yayımlanmışsa 

kitabın bulunduğu web sayfasının adresi sunulmalıdır. 

5. Katılım belgesi/sunum yaptığına dair yazı sunmalıdır. 

 

3.9- ÖDÜL 

1. Yetkili mercilerce onaylanmış ödül belgesinin nüshası. 

2. Bilim ödüllerinin sürekli yapıldığını ve daha önce en az 5 defa yapıldığını gösterir 

belgeler. 

3. Ödül duyuru sayfaları. 

4. Jüri veya seçici kurulu gösterir belge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


