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1. Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Süreci  

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Öğretim 

elemanları, akademik teşvik başvurularını yayımlanan başvuru takvimi kapsamında 

kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve 

İnceleme Komisyonuna, YÖKSİS'ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin 

örnek, kanıt ve belgeleri ilan edilen usule uygun olarak sunması gerekmektedir. Birim 

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu, değerlendirmelerin tüm aşamalarında 

gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden akademik faaliyetlerine ilişkin ek açıklama, 

bilgi ve belgeler talep edebilir. Başvuru sahipleri, söz konusu talepleri yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

 

1.1. Başvuru Sahipleri Tarafından Sunulması Zorunlu Olan Belgeler  
 

a) YÖKSİS Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formu: YÖKSİS üzerinden üretilecek bu formun 

tüm başvuru sahipleri tarafından ıslak imzalı olarak Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme 
Komisyonuna sunulması zorunludur.  

 

b) Faaliyet Kanıtlayıcı Belgeler: Teşvik başvurusu gerçekleştirecek araştırmacıların, YÖKSİS 

çıktısında yer alan her bir faaliyet için kanıtlayıcı belge sunması gerekmektedir.  

 

• Sunulan her belgenin ve YÖKSİS çıktısının üzerine, bu belgenin hangi faaliyete ait olduğunu 

gösteren bir not ilave edilmelidir (PROJE için: Ek.1.1, Ek.1.2; ARAŞTIRMA için: Ek.2.1, Ek.2.2; 

YAYIN için: Ek.3.1, Ek.3.2; gibi). 

• Başvuru dosyalarında yer alan belgeler poşet dosyalara konulmamalı, belgeler zımba ile 

delindikten sonra doğrudan dosyaya konulmalıdır.  

• İngilizce dışında diğer bir yabancı dilde hazırlanmış belgelerin, dekan, müdür veya bölüm başkanı 

tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi de sunulmalıdır.  

• Faaliyetlerin 1 Ocak-31 Aralık 2021 takvim yılına ait olduğunu gösterir belgeler açıkça 

sunulmalıdır.  

 

 

2. Faaliyet Türlerine Göre Kanıtlayıcı Belgeler  
 

2.1. PROJE  
a) Destekleyen kuruluş tarafından onaylı olan ve projenin teşvik uygulamasına esas yılda başarılı bir 

şekilde sonuçlandığını (kapatıldığını) gösteren belge sunulmalıdır.  

 

b) Eğer birinci maddede belirtilen belgede projedeki görevinizi (yürütücü, araştırmacı veya danışman) 

gösteren bilgiler yer almıyor ise, bunun için ayrıca bir belge sunulmalıdır.  

 

 * Araştırma AR-GE niteliği taşımak zorundadır. 

 

2.2. ARAŞTIRMA  

a) Üniversite ve araştırmanın ilgili olduğu kurum tarafından hazırlanarak onaylanmış olan araştırmanın 

başlatılmasına yönelik belge,  



b) Çalışmanın en az 4 ay süreyle araştırmacının kadrosunun bulunduğu kurum dışında yürütülmüş 

olduğunu gösteren belge  

c) Araştırmanın sonuç raporunun üniversite ve çalışmanın olduğu ilgili kurum yetkili mercilerince 

başarılı bulunarak sonuçlandırıldığını gösteren belge sunulmalıdır.  

  * Araştırma AR-GE niteliği taşımak zorundadır. 

 

2.3. YAYIN 

Yayının 2021 yılına ait olduğunu gösteren Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde 

sunulmalıdır ve altı çizilmelidir. 

2.3.1. Özgün Bilimsel Kitap 

i. Kitabın kapak, basım bilgileri ve içindekiler sayfalarının yer aldığı belge sunulmalıdır. 

ii. Kitap yazarlığı, yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden gelen davet 

mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. 

iii. Tanınmış Ulusal Yayınevleri için, İlgili yayınevinin en az 5 yıl ulusal düzeyde düzenli olarak 

faaliyet gösterdiğini ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış olduğunu gösteren 

belge veya internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması 

durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. ISBN numarası da 

gösterilmelidir. 

iv. Tanınmış Uluslararası Yayınevleri için, ilgili yayınevinin en az beş yıldır uluslararası 

düzeyde düzenli faaliyet gösterdiğini, Türkçe dışındaki dillerde aynı alanda farklı yazarlara ait en az 

yirmi kitap yayımlamış olduğunu gösteren belge veya internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. 

İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de 

belirtilmelidir. ISBN numarası da gösterilmelidir. 

* Bir kongre sunulan bildirilerden oluşan kitaplar, kitap olarak bu başlık altında değerlendirilmeyecektir. 

 

2.3.2) Özgün Bilimsel Kitapta Bölüm 

I. Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfaları ve ilgili bölümün örneği sunulmalıdır. 

II. Kitap içinde bölüm yazarlığı yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden 

gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. 

III. 2.3.1 Nolu maddenin (iii) ve (iv) fıkralarında belirtilen ilgili belge ve bilgilerin sunulması 

zorunludur.  

*Bir kongre sunulan bildirilerden oluşan kitaplar, kitap olarak bu başlık altında değerlendirilmeyecektir. 

 

2.3.3. Dergi ve Kitap Editörlüğü 

a) İlgili yılda yayımlanmış dergi sayılarından hangisi için başvuru yapılıyor ise, ilgili sayının Editörünü 

gösteren belge veya internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri 

sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 



b) Derginin hangi indeks(ler) kapsamında tarandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı 

internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda 

görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler 

sayfaları ve ilgili bölümün örneği sunulmalıdır. ISBN numarası da gösterilmelidir. Yayının 2020 yılına 

ait olduğunu gösteren Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde sunulmalı ve belgede altı 

çizilmelidir. 

c) Kitap içinde bölüm editörlüğü yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden gelen 

davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir.  

d) Dergilerde editörlüğün değerlendirilmesinde, farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük dikkate 

alınır. Çok editörlü dergilerde sadece baş editör teşvik kapsamında değerlendirilir. Ulusal ve uluslararası 

boyutta performansa dayalı ses ve/veya görüntü kayıtlarının değerlendirilmesinde yayımlanmış olma 

koşulu aranır. 

*Editör kurulu üyeliği puanlamaya esas değildir. 

 

2.3.4. Özgün/Derleme Makale, Teknik Not, Kısa Makale, vd. 

a) SCI, SCI-EXP, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki makaleler için, 

i. Yayımlanmış makalenin sadece ilk sayfası sunulmalıdır.  

ii. Yayının 2021 yılına ait olduğunu gösteren Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir 

şekilde sunulmalı ve belgede altı çizilmelidir. 

iii. İlgili derginin SCI, SCI-EXP, SSCI, AHCI indeksleri tarafından tarandığını gösteren belge 

veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası (ISI Master Journal List’ten alınmış, http://ip-

science.thomsonreuters.com/mjl/) ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması 

durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir 

iv. Dergilerin ISSN numaraları gösterilmelidir.  

v. ISI Web of Science tarafından en son yayımlanan Çeyreklik (Quartile) sınıflamasını esas alan 

ve aşağıdaki tabloda yer alan (p) katsayısı kullanılır. Ancak en son çeyreklik listesinden sonra kapsama 

alman dergilerin ilgili Q değeri kabul edilir, Q değeri belirlenmemiş dergiler için en alt katsayı değeri 

uygulanır, AHCI kapsamındaki dergiler için katsayı değeri 0,5 olarak uygulanır. 



 

 

İlgili web sitesi: https://www.webofknowledge.com/ 

b) Alan indeksleri dergilerde yayımlanan makaleler için [Üniversitemiz senatosu tarafından kabul edilen 

indeksler], 

i. Yayımlanmış makalenin sadece ilk sayfası sunulmalıdır. Yayının 2021 yılına ait olduğunu 

gösteren Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde sunulmalı ve belgede altı çizilmelidir. 

ii. Derginin yılda en az bir kez olmak üzere son 5 yıldır yayınlandığını, derginin yayın kurulunun 

uluslararası olduğu gösteren belgeler veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası ekran görüntüleri 

sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin 

adresi de belirtilmelidir. 

iii. Makalenin yayınlandığı derginin hangi indeks veya veri tabanında yer aldığını gösteren belge 

veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. 

 

c) ULAKBIM tarafından dergilerdeki yayınlar için ilgili yılda tarandığını gösteren belge veya internet 

sayfası görüntüsü ve yayımlanmış makalenin en az ilk sayfasının örneği sunulmalıdır 

d) Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler için, 

i. Yayımlanmış makalenin sadece ilk sayfası sunulmalıdır. Yayının 2021 yılına ait olduğunu 

gösteren Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde sunulmalı ve belgede altı çizilmelidir. 

ii. Derginin yılda en az bir kez olmak üzere son 5 yıldır yayımlandığını, derginin editör veya 

yayın kurulunun uluslararası olduğunu, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin 

derginin internet sayfasında yer aldığını ve derginin internet sayfası üzerinden yayınlanmış makalelerin 

künyelerine ulaşılabildiğini göstermeye yeterli belgeler veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası 

ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı 

internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 



*Basımı gerçekleştirilmemiş ancak DOI numarası mevcut olan makaleler teşvik kapsamında 

değerlendirilmemektedir. 

2.3.5. Performansa Dayalı Ses veya Görüntü Kaydı 

a) Performansa dayalı etkinliğin ulusal veya uluslararası niteliğini ve dikkate alınan yılda yayımlanmış 

olduğunu gösteren belge, 

b) Etkinliğin özgün kişisel kayıt veya karma kayıt niteliğini gösteren belge, 

c) CD, DVD veya benzeri ortamdaki kayıtların varlığını gösterir belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı 

internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda 

görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 

 

2.4. TASARIM 

a) Kamu kurumları veya özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konulmuş tasarımlar için, 

tasarımı ve uygulamaya konulduğu yılı belirten belge sunulmalıdır. 

b) Bilimsel yayınla tescillenmiş tasarımlar için, yayının yayımlanmış örneği veya değerlendirmeye 

yeterli düzeyde bilgi içeren kısımlarını içeren belge sunulmalıdır. 

 

2.5. SERGİ 

a) Serginin özgün kişisel sergi veya davetli/yarışmaya dayalı karma sergi niteliğini, tarihini ve yerini 

gösteren belge örneği sunulmalıdır. 

b) Uluslararası sergiler için, serginin uluslararası nitelikte olduğuna dair bölüm, anabilim dalı veya 

anasanat dalı kurulu kararı sunulmalıdır. 

 

2.6. PATENT 

TPE veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş patent tescil belgesi örneği sunulmalıdır. 

Uluslararası patent belgesi İngilizce’den başka bir dilde alınmışsa onaylı tercümesi ile birlikte 

sunulmalıdır. 

 

2.7. ATIF 

Atıf yapan yayının 2021 takvim yılına ait olduğunu gösteren Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık 

bir şekilde sunulmalıdır. Başvuru sahibinin, sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında üretilen 

yayınlarına veya eserlerine yapılan atıflar geçerlidir, diğerleri kapsam dışıdır. 

a) Kitaplarda yapılan atıflar için, kitabın kapak, basım ve kaynakçalar sayfaları ile atıf yapılan sayfasını 

gösteren doküman sunulmalıdır. Basım sayfası kitabın yayınevi, basım yılı ve telif haklarına yönelik 

bilgilerin bulunduğu sayfadır. Eğer gerekli bilgiler internet sayfalarından elde edilebiliyor ise ilgili 

bilgilere yönelik web sayfası ekran görüntülerinin sunulması da yeterlidir. İnternet sayfası görüntüleri 

sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 

b) SCI, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için, Web of Science’ın (WOS) web 

sayfası üzerinden gerçekleştirilen atıf sorgulama sonucunda, araştırmacının yayınlarına atıf yapan diğer 

yayınların listesine ve atıf yapan yayınların türüne dair bilgi içeren web sayfası ekran görüntüleri 



sunulmalıdır. Bununla beraber her bir atfın yapıldığı yayının ilk sayfası, atıf yapılan sayfası ve 

kaynakçaların yer aldığı belgeler sunulmalıdır. Atıf yapılmış olmasına rağmen, henüz WOS kayıtlarına 

yansımamış atıflar için, atfın yapıldığı yayının ilk sayfası ve kaynakçaların yer aldığı belge sunulmalıdır. 

c) Alan indeksleri dergilerdeki atıflar için, 

i. Her bir atfın yapıldığı yayının ilk sayfası, atıf yapılan sayfası ve kaynakçaların yer aldığı 

belgeler sunulmalıdır. Eğer gerekli bilgiler internet sayfalarından elde edilebiliyor ise ilgili bilgilere 

yönelik web sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda 

görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 

ii. Derginin yılda en az bir kez olmak üzere son 5 yıldır yayımlandığını gösteren belge veya 

ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri 

sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 

iii. Atfın yer aldığı derginin hangi indeks veya veri tabanında yer aldığını gösteren belge veya 

ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. 

iv. Alan indekslerine giren dergiler için, ilgili derginin üniversitemiz senatosu tarafından kabul 

edilen bir alan indeksi tarafından tarandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet 

sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. 

d) ULAKBIM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerdeki atıflar için, 

I. Derginin ULAKBIM tarafından ilgili yılda tarandığını gösteren internet sayfası görüntüsü ve 

görüntünün alındığı internet sitesinin adresi sunulmalıdır 

II. Her bir atfın yapıldığı yayının ilk sayfası, atıf yapılan sayfası ve kaynakçaların yer aldığı 

belge sunulmalıdır. Eğer gerekli bilgiler internet sayfalarından elde edilebiliyor ise ilgili bilgilere 

yönelik web sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda 

görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 

 

e) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki atıflar için, 

i. Her bir atfın yapıldığı yayının ilk sayfası, atıf yapılan sayfası ve kaynakçaların yer aldığı belge 

sunulmalıdır. Eğer gerekli bilgiler internet sayfalarından elde edilebiliyor ise ilgili bilgilere yönelik web 

sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün 

alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 

ii. Derginin yılda en az bir kez olmak üzere son 5 yıldır yayımlandığını, derginin editör veya 

yayın kurulunun uluslararası olduğunu, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin 

derginin internet sayfasında yer aldığını ve derginin internet sayfası üzerinden yayınlanmış makalelerin 

künyelerine ulaşılabildiğini göstermeye yeterli belgeler veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası 

ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı 

internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 

f) Güzel sanatlardaki eserlerin araştırmacının yer almadığı ulusal/uluslararası kaynak veya yayın 

organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi durumunda yeterli düzeyde bilgi içeren 

kanıtlayıcı belge sunulmalıdır. 

 

 

 



 

2.8. TEBLİĞ 

a) Tebliğin yayımlanmış halinin (tam metin) tamamı sunulmalıdır. 

b) Katılım Belgesi veya yazarlardan en az birisinin ilgili etkinliğe katıldığını gösteren belge 

sunulmalıdır. Katılıma yönelik belge İngilizce dışında bir yabancı dilde hazırlanmış ise dekan, müdür 

veya bölüm başkanı tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi de sunulmalıdır. 

c) Sunulan belgeler tebliğin sözlü tam metin olarak sunulduğunu değerlendirmeye yetecek düzeyde bilgi 

içermelidir. 

d) Uluslararası etkinlikte en az 5 farklı ülkeden konuşmacının katılım sağladığına dair belge, broşür 

veya internet sitesi ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda 

görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.  

e) Tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulduğunu belgelemek 

esastır. Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek 

üzere üniversite yönetim kurulu kararının olması gerektiğini gösteren belge sunulmalıdır. 

 

2.9. ÖDÜL 

a) Yetkili mercilerce onaylanmış ödül belgesinin nüshası sunulmalıdır. 

b) Yurtiçi veya Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü için ödülün daha önce en az beş 

kez verilmiş olduğunu ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu bulunduğunu 

gösteren belgeler veya internet sayfası görüntüleri ve ilgili internet sitesinin adresi sunulmalıdır. 

c) Ulusal veya Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında 

eserlere verilen ulusal/uluslararası derece ödülleri (mansiyon hariç) için ödülün sürekli verildiğini ve 

jüri üyelerini gösteren internet sayfası görüntüleri ve ilgili internet sitesinin adresi sunulmalıdır. 

d) 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) için ödülün sürekli verildiğini ve jüri üyelerini gösteren internet sayfası görüntüleri ve 

ilgili internet sitesinin adresi sunulmalıdır. 

e) Sunulan belgeler ödülün, üyeleri arasında araştırmacının alanından uzmanların da bulunduğu bir 

kurulun değerlendirmesi sonucunda verildiğini göstermeye yeterli düzeyde bilgi içermelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sıkça Sorulan Sorular 

 

Soru: Yayınım kabul edildi ve doi numarası aldı ancak dergide basılmadı bu yayınımı teşvik için 

kullanabilir miyim?    

Cevap: Yayınızın doi numarası alması yeterli değildir. Basılmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda 

cilt, sayı ve sayfa numarası olmalıdır. 

 

Soru: Yayınlarıma gelen atıfların olduğu makaleler erken baskı olarak gözüküyor, kullanabilir miyim ? 

Cevap: Atıfların kullanılabilmesi için cilt, sayı ve sayfa numarası olan makalelerde atıf yapılmışsa 

kullanılabilir.  

 

Soru: Kongrede sunulmuş sözlü bildiri puanlamaya dahil edilebilir mi ? 

Cevap: Bildirinizin puanlanabilmesi için, %50 yabancı katılımcı koşulunu sağlayan bir kongrede sözlü 

olarak sunulmuş ve tam metninin ISBN numaralı bir kitapçıkta yayınlanmış olması gerekir.  

 

Soru: Özel üniversiteden veya devlet üniversiteleri dışındaki kurumlarda yaptığım faaliyetler puanlanır 

mı ? yada bu faaliyetlere gelen atıflar puanlanır mı ? 

Cevap: Sadece Devlet üniversitelerinde yapmış olduğunuz faaliyetlerden puan alabilirsiniz. Yurt 

dışında veya özel üniversitelerde yapılan faaliyetler puanlanamaz. Ayrıca bu faaliyetlere gelen atıflar da 

puanlanamaz.  

 

Soru: Yayınımın yer aldığı dergi alan indekslerinde yer almamaktadır. Nerede puanlayacağım? 

Cevap: Eserinizin yer aldığı dergi alan indekslerinde yer almıyor ise, 5 yıllık yılda en az 1 sayı çıkaran 

dergi ise diğer uluslararası dergi statüsünde değerlendirilir.  

 

Soru: Eserime yapılan atıfın yer aldığı dergi alan indekslerinde yer almamaktadır. Nerede 

puanlayacağım? 

Cevap: Eserinize yapılan atıfın yer aldığı dergi 5 yıllık yılda en az 1 sayı çıkaran dergi ise diğer 

uluslararası dergi statüsünde değerlendirilir. 

 


