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Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 

26/3/2018 tarihli ve 6212647 sayılı yazısı üzerine, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/5/2018 

tarihinde kararlaştırılmıştır. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 4. Maddesinin 3. 

Fıkrasında “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”, başvurular 

başlamadan önce uygulama usul ve ilkelerinin belirlenerek duyurulmasından, akademik teşvik 

başvuru takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve ödeme yapılacak yılın 15 Şubat 

tarihine kadar sürecin tamamlanmasından sorumludur” hükmü uyarınca; 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz 

Komisyonu tarafından uygulama usul ve ilkelerine ilişkin rehber hazırlanmıştır. 

1. 2018 yılı teşvik ödemesi yalnızca 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tarihler dışında kalan akademik faaliyetler kabul 

edilmeyecektir. Tüm faaliyetlerde sonuçlanma tarihi ve tescil tarihi esas alınır. 

2. Öğretim elemanları, akademik teşvik başvurularını yayımlanan başvuru takvimi kapsamında 

kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun ilgili birim akademik teşvik başvuru ve 

inceleme komisyonuna YÖKSİS'ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, 

kanıt ve belgeleri ilan edilen usule uygun olarak “Akademik Teşvik Dosyası” ile 

sunar.Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından ilan edilen 

takvim dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

3. Teşvik ödeneği başvurularında, akademik faaliyetlere ilişkin YÖKSİS'ten alınan çıktı (son 

sayfa imzalı ve diğer sayfalar paraflı) ile birlikte her bir faaliyet türü için öngörülen bilgi ve 

belgelerin akademik teşvik dosyasına ilave edilerek sunulması zorunludur. 

4. Başvuru formunda belirtilen akademik faaliyetlerin tümü için sunulan belge ve bilgilerin ilgili 

faaliyetin yönetmelikte tanımlanan koşullara uygunluğunu sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye 

imkân sağlayıcı kesin bilgiler içermesi gerekmektedir.  

5. Komisyonlar gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden ek belge ve bilgi talep edebilir 

ve/veya birimlerden gelen kararlar üzerinde değişiklik yapabilir. Komisyonlar tarafından 

hazırlanan değerlendirme raporunda reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan 

akademik faaliyetlerle ilgili olarak üniversitemiz anasayfasında yayınlanan değerlendirme 

formuna uygun olarak açıklamada bulunulması zorunludur. 

6. Komisyon kararlarına karşı duyuru tarihinden itibaren beş işgünü içinde yazılı olarak itiraz 

edilebilir. Komisyon itirazları, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç beş işgünü içerisinde 

karara bağlar. Komisyonun vereceği kararlar kesindir. 

7. Vakıf yükseköğretim kurumlarından veya başka bir kurumdan Devlet hesaplanmasında sadece 

Devlet yükseköğretim kuramlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler esas alınır. 



8. Görevlendirme nedeniyle kurum dışında bulunan öğretim elemanları, kadrolarının bulunduğu 

kurumlarda uzmanlıklarına uygun birimlere başvuruda bulunur. 

9. Başvuru sahiplerinin sadece kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu faaliyetler akademik teşvik 

kapsamında değerlendirilir. 

10. Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı faaliyet puanı otuz puanı, akademik 

teşvik puanı (toplam faaliyet puanı) ise yüz puanı geçemez. 

11. Akademik faaliyet döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerden toplamda 30 puana ulaşamayan 

akademisyenlerin başvurusu değerlendirilmeye alınmaz. 

12. Puanların hesaplanmasında ve ödeme yapılmasında, akademisyenlerin başvuru yaptığı 

tarihteki kadro unvanı esas alınır. 

13. Yükseköğretim kurumu değişikliği durumunda YÖKSİS çıktısında her bir faaliyetin hangi 

kurumda gerçekleştirildiği gösterilir ve farklı kurumlarda gerçekleşen akademik faaliyetlerin 

değerlendirilmesi öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda yapılır. 

  



YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ FAALİTETLERE İLİŞKİNAKADEMİK TEŞVİK 

DOSYASINA İLAVE EDİLECEKBELGELER 

PROJE: Proje faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı 

nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile sonuçlandırılmış ve sonuç raporu onaylanmış 

projeler değerlendirmeye alınır. Döner sermaye üzerinden yapılan dış kaynaklı (yurtiçi veya 

yurtdışı) projelerin bu kapsamda değerlendirilebilmesi için projenin Ar-Ge niteliğinin 

olması ve toplam proje süresinin dokuz aydan az olmaması koşulu aranır. Türkiye Bilimsel 

ve Teknolojik Araştırma Kurumunun sadece akademik destekleri bu kapsamda değerlendirmeye 

alınır, ancak sanayi, kamu, girişimcilik, bilimsel etkinlik ve bilim ve toplum destekleri 

değerlendirmeye alınmaz. Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik (BİGG, teknopark 

projeleri vb.), araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma kültürünün desteklenmesine 

yönelik projeler, yükseköğretim kurumlan tarafından desteklenen bilimsel araştırma 

projeleri, yerel kalkınma, topluma hizmet, mesleki eğitim, sosyal sorumluluk ve benzeri 

amaçlar için fon sağlayan Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kalkınma ajansları ve benzeri kurumların 

destekleri, döner sermaye üzerinden yapılan bilirkişilikler ve danışmanlıklar, Avrupa 

Birliği Katılım öncesi Mali Yardım projeleri değerlendirmeye alınmaz. Yürütülmüş bir proje 

için farklı kurum veya kuruluşlarca tamamlayıcı veya destekleyici mahiyette bütçe desteği 

sağlanmasına yönelik olup temelde aynı projenin parçası veya uzantısı olan çalışmalar için 

mükerrer puanlama yapılmaz. 

Alt Faaliyet Detay Talep Edilen Belgeler 

PROJE 

TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, 

COST, Uluslararası İkili İşbirliği 

Programları 

Proje sonuç raporunun ilgili kurumca 

kabul edildiğini gösteren tarihli 

belge 

Proje kapsamındaki görevin 

tanımlandığı belge (Proje 

sözleşmesi, sonuç raporu ya da proje 

künyesinden konuya ilişkin belge) 

*Sadece bilim, teknoloji ve sanata 

katkı sağlayıcı nitelikte, yurtiçinde 

veya yurtdışında başarı ile 

sonuçlandırılmış ve sonuç raporu 

onaylanmış projeler bu kapsamdadır. 

Projelerin destekleyen kamu, kurum 

ve kuruluşlar tarafından onaylanmış, 

destek süresini gösteren onay yazısı 

ve sonuç raporu beyan edilmelidir.   

TÜBİTAK 1005, 3001 

TÜBİTAK 1002 

H2020 projesi 

Diğer uluslararası özel veya resmi 

kurum ve kuruluşlar tarafından 

desteklenmiş ve destek süresi dokuz 

aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini 

haiz proje* 

Diğer ulusal kamu veya özel kurum 

ve kuruluşlar tarafından 

desteklenmiş ve destek süresi dokuz 

aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini 

haiz proje* 

  



ARAŞTIRMA: Araştırma faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata 

katkı sağlayıcı nitelikte, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izni ile kurum dışında 

görevlendirme ile yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili 

kurumların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış araştırmalar değerlendirmeye 

alınır. Yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izninin başvuruya eklenmesi gerekir. 

Araştırmalar ay üzerinden değerlendirilir. Eylem planı, fizibilite raporu ve envanter çalışması 

ile iki aydan az süren araştırmalar değerlendirmeye alınmaz. 

Alt Faaliyet Detay Talep Edilen Belgeler 

Araştırma 

Yurtdışı 

Görevlendirme belgesi (tarih 

bilgilerini içeren) 

 

Üniversite başlangıç onayı ve 

tarihi/ön onay belgesi 

 

İlgili kurumlar tarafından 

onaylanmış sonuç raporu/Tescilli 

sonuç raporu (tarihli) 

Yurtiçi 

 

Araştırma Faaliyetlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

UYARI 1: Doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ve lisans bitirme tezleri ARAŞTIRMA faaliyeti 

adı altında puanlanmaz. 

  



YAYIN: Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaralarının olması esastır. Kitap yazarlığı, kitap 

içinde bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğü yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da 

editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. Kongre, sempozyum, konferans 

veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayınlanmış bildiriler, yayın 

kategorisinde değerlendirmeye alınmaz. Sergiler kapsamında hazırlanan küratörlük kitapları ve 

sınavlar için hazırlanmış soru kitapları değerlendirme dışıdır. Kitaplar ile ilgili 

değerlendirmelerde kitabın yayınlanma yılı esastır. Bu kapsamda daha önce değerlendirilen 

bir kitap veya kitap bölümünün yeni baskısı değerlendirmeye alınmaz. Dergilerde yayınlanan 

makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya elektronik ortamda 

yayınlanması (Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde sunulmalıdır.) esastır. 

Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır 

yılda en az bir sayı ile yayınlanıyor olması, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası 

olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında 

yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden yayınlanmış makalelerin künyelerine 

ulaşılabilmesi gerekir. Dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliklerinin 

değerlendirilmesinde, sadece bir editörlük veya editör kurulu üyeliği dikkate alınır. Ulusal 

ve uluslararası boyutta performansa dayalı ses ve/veya görüntü kayıtlarının değerlendirilmesinde 

yayımlanmış olma koşulu aranır. 

 

Alt Faaliyet Detay Talep Edilen Belgeler 

Tanınmış uluslararası yayınevleri 

tarafından yayımlanmış özgün 

bilimsel kitap  

Alanında uluslararası veya ulusal 

yayımlanan bilimsel kitap 

Kitap künyesi (kitap adının, 

yazarlarının sayısının, yayınevi ve 

basım tarihinin, ISBN, telif hakkı 

bilgilerinin) yer aldığı sayfa/sayfalar 

 

Yayınevinden yazara gönderilen 

sözleşme, yayınevinden ya da 

editörden gelen davet mektubu  

Tanınmış ulusal yayınevleri 

tarafından yayımlanmış özgün 

bilimsel kitap 

Tanınmış uluslararası yayınevleri 

tarafından yayımlanmış özgün 

bilimsel kitap editörlüğü Alanında uluslararası veya ulusal 

yayımlanan kitap editörlüğü 

Kitap künyesi (kitap adının, 

yazarlarının/editörlerinin sayısının, 

yayınevi ve basım tarihinin, ISBN, 

telif hakkı bilgilerinin) yer aldığı 

sayfa/sayfalar 

 

Yayınevinden yazara gönderilen 

sözleşme, yayınevinden ya da 

editörden gelen davet mektubu 

Tanınmış ulusal yayınevleri 

tarafından yayımlanmış özgün 

bilimsel kitap editörlüğü 

Tanınmış uluslararası yayınevleri 

tarafından yayımlanmış özgün 

bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı 

(en çok iki bölüm) Alanında uluslararası veya ulusal 

yayımlanan kitap bölümü Tanınmış ulusal yayınevleri 

tarafından yayımlanmış özgün 

bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı 

(en çok iki bölüm) 

  



Dergi editörlüğü 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 

kapsamındaki dergilerde editörlük ve 

editör kurulu üyeliği 
Editör veya Editör Kurulu Üyeliği 

olunduğunu gösteren (dergi ISSN, 

yıl ve sayısını da gösteren) 

belge/ekran görüntüsü 

 

*Derginin tanımlanmasına ilişkin 

belge (tarandığı indekse, yayın yılı, 

yıllık cilt sayısı ve hakemli oluşuna 

ilişkin belge)  

Alan endeksleri (ÜAK tarafından 

tanımlanan alanlar için) 

kapsamındaki dergilerde editörlük 

veya editör kurulu üyeliği 

Diğer uluslararası hakemli dergilerde 

editörlük ve editör kurulu üyeliği* 

ULAKBİM TR Dizin tarafından 

taranan ulusal hakemli dergilerde 

editörlük ve editör kurulu üyeliği 

Özgün/derleme makale 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 

kapsamındaki dergilerde 

yayınlanmış araştırma makalesi Makalenin ilk sayfası (yazar sayısı) 

 

İlgili derginin tarandığı indeksleri 

gösteren belge veya ilgili bilgilerin 

yer aldığı internet sayfası ekran 

görüntüleri (SSCI, SCI, SCI-Exp, 

AHCI, Ulakbim vb.) 

 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 

kapsamındaki dergiler için dergi 

ULAKBİM puanı 

 

Makale tipini (özgün makale, teknik 

not, kısa makale, yorum, vaka 

takdimi, editöre mektup, özet, kitap 

kritiği, araştırma notu, vb.) gösteren 

belge, 

 

*Derginin tanımlanmasına ilişkin 

belge (tarandığı indekse, yayın yılı, 

yıllık cilt sayısı ve hakemli oluşuna 

ilişkin belge) 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 

kapsamındaki dergilerde 

yayınlanmış derleme veya kısa 

makale (editöre mektup, yorum, 

vaka takdimi, teknik not, araştırma 

notu, özet ve kitap kritiği) 

Alan endeksleri (ÜAK tarafından 

tanımlanan alanlar için) 

kapsamındaki dergilerde 

yayınlanmış araştırma makalesi 

Alan endeksleri (ÜAK tarafından 

tanımlanan alanlar için) 

kapsamındaki dergilerde 

yayınlanmış derleme veya kısa 

makale (editöre mektup, yorum, 

vaka takdimi, teknik not, araştırma 

notu, özet ve kitap kritiği) 

Diğer uluslararası hakemli dergilerde 

yayınlanmış araştırma makalesi* 

ULAKBİM TR Dizin tarafından 

taranan ulusal hakemli dergilerde 

yayınlanmış makale 

Uluslararası boyutta performansa 

dayalı yayımlanmış ses ve/veya 

görüntü kaydıbulunmak 

Özgün kişisel kayıt Performansa dayalı etkinliğin ulusal 

veya uluslararası niteliğini ve 

dikkate alınan yılda 

görevlendirildiğini veya 

yayınlaşmış/gerçekleştirilmiş 

olduğunu gösteren belge, 

 

Etkinliğin özgün kişisel kayıt veya 

karma kayıt niteliğini gösteren belge, 

 

CD, DVD veya benzeri ortamdaki 

kayıtların varlığını gösterir dijital 

kayıt veya ilgili bilgilerin yer aldığı 

internet sayfası ekran görüntüleri 

Karma kayıt 

Ulusal boyutta performansa dayalı 

yayımlanmış ses ve/veya görüntü 

kaydıbulunmak 

Özgün kişisel kayıt 

  



TASARIM: Tasalım faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı 

sağlayıcı nitelikte, başvuru sahibinin kendi alanı ile ilgili olan ve kamu kuramları veya özel 

hukuk tüzel kişileriyle yapılan sözleşme uyarınca uygulanmış veya ticarileştirilmiş tasarımlar 

dikkate alınır. 

 

Alt Faaliyet Detay Talep Edilen Belgeler 

Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj 

ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; 

sahne, moda (kumaş, aksesuar veya 

giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı 

Kamu kuramları veya özel hukuk 

tüzel kişileriyle yapılan sözleşme 

uyarınca uygulanmış veya 

ticarileştirilmiş tasarımlar 

Sanatsal tasarımı ve uygulamaya 

konulduğu yılı belirten onaylı belge 

 

Sanatsal tasarımı ticarileştiğini 

belirten onaylı belge 

 

Tasarım faaliyeti ile ilgili olarak 

görevlendirildiğini veya faaliyetin 

yayınlaşmış/gerçekleştirilmiş 

olduğunu gösteren belge 

 
SERGİ: Sergi faaliyetinin değerlendirilmesinde sanata katkı sağlayıcı nitelikte olanlar dikkate 

alınır. Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası olduğunun bölüm, 

anabilimdalı veya ana sanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Tekrarlayan faaliyetler 

için ençok iki etkinlik dikkate alınır ve ikinci tekrar etkinliğe öncekinin puanının yarısı verilir. 

Sergi kapsamındaki etkinliklerin değerlendirilmesinde, eğitim-öğretim faaliyetleri ve 

öğrenci kulüp faaliyetleri kapsamındaki sergiler dikkate alınmaz, 

Alt Faaliyet Detay Talep Edilen Belgeler 

Özgün bireysel etkinlik (sergi, 

bienal, trienal, gösteri, dinleti, 

festivalve gösterim) 

Yurtdışı Serginin/vd. tanımlanan etkinliklerin 

ulusal/uluslararası olduğunu gösteren 

onaylı belge 

 

Serginin/vd. tanımlanan etkinliklerin 

özgün kişisel etkinlik/karma etkinlik 

olduğunu gösteren onaylı belge 

 

Serginin/vd. tanımlanan etkinliklerin 

tarihini ve yerini gösteren onaylı 

belge 

 

Serginin/vd. tanımlanan etkinliklerin 

tekrar sayısını gösteren onaylı belge  

 

Katılım/başarı belgesi 

 

Yurtiçi 

Özgün yurtdışı grup/karma/toplu 

etkinlik (sergi, bienal, trienal, 

gösteri, dinleti, festival ve gösterim) 

Yurtdışı 

Yurtiçi 

  



PATENT: Ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patentleri ifade eder. Ulusal 

incelemesiz patentler değerlendirme kapsamı dışındadır. 

Detay Talep edilen belgeler 

Alanında uluslararası tescillenmiş patent TPE veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş 

patent kabul/başarı belgesini belirten yazı,patent 

ortaklarının sayısını gösteren patent tescil 

belgesi/sertifika/web sayfası çıktısı (tarihli) 

Alanında ulusal tescillenmiş patent 

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

sunulmalıdır. 

 

ATIF:Atıfların değerlendirilmesinde, sadece bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilen 

yayınlarda veya eserlerde ve bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilen yayınlara veya 

eserlere yapılan atıflar dikkate alınır, diğerleri kapsam dışıdır. Başvuru sahibinin kendi 

yayınlarına veya eserlerine yaptığı atıflar kapsam dışıdır. Başvuru sahibinin, sadece Devlet 

yükseköğretim kuramlarında üretilen yayınlarına veya eserlerine yapılan atıflar geçerlidir, 

diğerleri kapsam dışıdır. Atıfların değerlendirilmesinde kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir 

başvuru sahibi için ayrı puanlama yapılır. Aynı yayın veya esere bir kitabın ya da makalenin 

farklı bölümlerinde veya kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. 

Ancak bölüm yazarları farklı olan kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan 

değerlendirmesi yapılır. 

Detay Talep edilen belgeler 

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından 

yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf 
Atıfa dair belge (kitabın adı, basım yılı, yayınevine 

ilişkin belge), esere atıf yapılan sayfası ya da atıf 

yapıldığını gösteren belge ve kaynakça listesi(atıf yılı 

gözükmelidir) 
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış 

özgün bilimsel kitapta atıf 
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki 

dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf 
Derginin tarandığı indekse yönelik belge 

 

SCI, SSCI, SCI Expanded, AHCI ve ESCI indekslerinde 

taranan dergilerdeki ve kitaplardaki atıflar için, Web of 

Science sayfası üzerinden gerçekleştirilen atıf sorgulama 

sonucunda, araştırmacının yayınlarına atıf yapan diğer 

yayınların listesinin ekran görüntüsüne ait çıktılar, atıfa 

dair belge olarak sunulabilir. Web of Science sayfasında 

yer almayan atıflar için, (Scopus, Google Akademik vb. 

tarananlar için) atıf yapan makalenin ilk sayfası (isim, 

basım yılı, yayınevine ilişkin belge), atıf yapan 

makalenin tarandığı indekse yönelik belge, esere atıf 

yapılan sayfası ya da atıf yapıldığını gösteren belge ve 

kaynakça listesi) 

Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde 

yayınlanmış makalelerde atıf 
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 

makalelerde atıf* 

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde 

yayınlanmış makalelerde atıf 

 

Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya 

yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da 

dinletime girmesi 

Eserin kendisine ait olduğunun belgelenmesi (Yayın 

organının kapağı ve bulunduğu sayfanın görseli) 

 

Eseringösterime ya da dinletime girdiğini gösteren yazılı 

veya görsel belge (Etkinlik tarihi gözükmelidir) 

Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın 

organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime 

girmesi 

 

  



TEBLİĞ: Tebliğlerin sunulduğu etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için en az beş 

farklı ülkeden konuşmacının katılım sağlaması esastır. Tebliğlerin değerlendirilmesinde 

tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve 

etkinliğe katılım sağlandığını gösterir belge) esastır. Ayrıca, değerlendirme için tebliğin 

elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayınlanmış tam metninin 

sunulması gerekir. 

 

Detay Talep edilen belgeler 

Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda 

veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların 

kitabında yayımlanan tam bildiri 

 

Toplantının adının ve yapıldığı yılı gösteren sayfa ile 

tebliğin tam metni, yazar sayısı 

 

Katılım belgesi  

 

Konuşmacı olaraken az beş yabancı akademisyenin 

bulunduğunu gösteren belge, bilimsel toplantı programı 

 

  



ÖDÜL: Ödüllerin değerlendirilmesinde, ödülün başvuru sahibinin alanı ile ilgili yapmış 

olduğu çalışmalar için verilmiş olması esastır. Tebliğler için verilen ödüller, dergi hakemlikleri 

için yayınevleri veya dergiler tarafından verilen ödüller ve başvuru sahibinin üniversitesinden 

aldığı ödüller değerlendirmeye alınmaz(Çalışma/proje/ yayın teşvik/ teşekkür-başarı belgesi ve 

plaketi/burs/onur belgesi/hizmet belgesi). Ödüllerin değerlendirilmesinde ödülün alındığı; 

projelerin ve araştırmaların değerlendirilmesinde projelerin ve araştırmaların 

sonuçlandığı; tasarımların değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı; patentlerin 

değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği ve sergilerin değerlendirilmesinde serginin 

açıldığı tarih esas alınır. 

 

Detay Talep edilen belgeler 

YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü 

Yetkili mercilerce onaylanmış (tarihli) ödülü gösteren 

belge ve ödülün mahiyetini açıklayan resmi yazı 

 

TÜBİTAK Bilim Ödülü 

TÜBA Akademi Ödülü 

TÜBİTAK TWAS veya Teşvik Ödülü 

TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Eşik Üstü Ödülü 

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.) 

 


