
Yeni Akademik Teşvik ve Başvuru Sistemi 



Yönetmelik değişti! 

¤  27 Haziran 2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde 
kapsamlı bir değişiklik yapıldı. 
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Yoksa daha mı çok karıştı? 

YAYINEVİ KAVRAMI ARTIK 
DAHA NET? 
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Ulusal/uluslararası yayınevi 

¤  Daha önceden birçok üniversitede farklı uygulamalara sebebiyet 
veren ulusal/uluslararası yayınevi tanımı yeniden yapıldı. 

¤  Yapılan değişiklik şudur: 

Tanınmış ulusal yayınevi: En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet 
yürüten, daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap 
yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında 
etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini 

Tanınmış uluslararası yayınevi: En az beş yıldır uluslararası düzeyde 
düzenli faaliyet yürüten, aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap 
yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında 
etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini 
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PROJE FAALİYETLERİ 
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Proje faaliyetleri 

¤  Sadece bilim, teknoloji 
ve sanata katkı sağlayıcı 
nitelikte yurtiçinde veya 
yurtdışında başarı ile 
sonuçlandırılmış ve 
sonuç raporu 
onaylanmış projeler 
değerlendirmeye alınır.  

6 



Proje süresinde değişiklik 

¤  Çok kısa süreli (1 ay-3 ay gibi) projelerinin önüne geçmek 
için toplam proje süresinin dokuz aydan az olmaması 
koşulu getirildi. 
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Proje puanları 

¤  Projelerde; 
¤  yürütücü,  

¤  araştırmacı ve  

¤  bursiyerler  

için ayrı değerlendirme katsayıları belirlenmiştir. 
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Ne tür projelerle başvurulmaz? 

¤  BAP projeleri ile başvurulamaz!  

¤  Ayrıca; 

¤  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 

ile de başvurulamaz.  
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Hangi projeler kabul edilir? 
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ARAŞTIRMA ALANI 
FAALİYETLERİ 
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Araştırma faaliyet alanı 

¤  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 

dikkate alınır. 
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Araştırma faaliyeti süresi 

¤  Araştırma başlığı 
altında yapılan 
çalışmaların ay bazlı 
olarak 
hesaplanmasına 
yönelik düzenleme 
yapıldı. 

¤  Araştırma süresi en az 
iki ay olmalıdır.  
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Hangi araştırmalar dikkate alınmaz? 

¤  Eylem planı,  

¤  Fizibilite raporu 

¤  Envanter çalışması  

¤  İki aydan az süren 
araştırmalar  

değerlendirmeye alınmaz.  
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KATSAYI KAOSU 
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Katsayılar eşitlendi 

¤  Eski katsayılar; 
¤  Profesör ve doçent: x1 

¤  Doktor öğretim üyesi: x1,5 

¤  Araştırma görevlisi ve 
öğretim görevlisi: x2  

iken, 

yeni sistemde bu katsayılar 
tümüyle kaldırıldı. 
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TAVAN PUAN SINIRLARI 
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Tavan puan sınırları değiştirildi 

Faaliyet türü ESKİ YENİ 

Proje 30 20 

Araştırma 30 15 

Yayın 30 30 

Tasarım 30 15 

Sergi 30 15 

Patent 30 30 

Atıf 30 30 

Tebliğ 30 20 

Ödül 30 20 
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ALAN BAZLI AYIRIM! 
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Alan bazlı bir ayrıma gidildi 

¤  Akademik faaliyet 
türlerinde alan bazlı bir 
ayrıma gidildi. 

¤  12 doçentlik bilim alanı 
dört başlıkta ayrılarak 
akademik teşvik puanı 
hesaplamasında farklı 
bir değerlendirmeye 
gidilmiştir. 
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Alanlar neler? 

A1 alanı A2 alanı A3 alanı A4 alanı 

Eğitim Bilimleri Filoloji Mimarlık Güzel Sanatlar 

Fen Bilimleri ve 
Matematik 

Hukuk Planlama ve 
Tasarım 

Mühendislik İlahiyat 

Sağlık Bilimleri Sosyal 

Ziraat Beşeri ve İdari 
Bilimler 

Orman ve Su 
Ürünleri 

Spor Bilimleri 
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HAKEMLİKLER 
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Hakemlikler! 

¤  Hakemlikler akademik teşvik faaliyeti olmaktan 
çıkartılmıştır. 
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BİLİMSEL DERGİLER 
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Makalelerde ULAKBİM puanı! 

¤  SCI 

¤  SCI-Expanded 

¤  SSCI 

¤  AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan eserler için 

akademik teşvik puanının hesaplanmasında makalenin 
yayınlandığı yıldaki derginin ULAKBİM puanı esas 
alınmaktadır. 
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Web sayfamızdaki link 
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ULAKBİM dergi listesi önemli 
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Sistem puanınızı hesaplamıyorsa, dergi bu listede yok demektir! 



Hangi uluslararası dergiler kabul 
edilir? 

¤  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.  
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‘Diğer uluslararası hakemli dergi’ ne 
demek? 

¤  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, 

¤  Derginin internet sayfası üzerinden yayınlanmış 
makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir. 

¤  Daha önceden hakemli dergilerde yıl şartı üç yıl olarak 
uygulanıyordu. 
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KİTAPLAR 
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ISBN/ISSN şart! 

¤  Başvurularda; 
¤  Kitapların ISBN 

¤  Dergilerin ISSN 

numaralarının olması şarttır. 
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Kitap/bölüm yazarlığı veya kitapta 
editörlük 

¤  Kitap/bölüm yazarlığı veya 
kitapta editörlük aşağıdaki 
belgelerle kanıtlanmalıdır: 
¤  Yayıneviyle yapılan 

sözleşme veya 

¤  Yayınevinden ya da 
editörden gelen davet 
mektubu 
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Editörlükler 

¤  Dergilerde editörlük ve editörler 
kurulu üyeliklerinin 
değerlendirilmesinde, sadece bir 
editörlük veya editörler kurulu üyeliği 
dikkate alınır. 
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Aşağıdaki kitaplar değerlendirilmez! 

¤  Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel 
etkinlik kitapları, ISBN numaraları olsa bile, kitap olarak 
değerlendirilmez. 

¤  Ayrıca;  

¤  Bu kitaplarda yer alan bildiriler yayın kategorisinde 
değerlendirmeye alınmaz. 
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Aşağıdaki kitaplar değerlendirilmez! 

¤  Sergiler kapsamında hazırlanan küratörlük kitapları ve  

¤  Sınavlar için hazırlanmış soru kitapları değerlendirme 
dışıdır. 
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Kitabın ilave baskıları? 

¤  Kitabın yayınlanma yılı esastır. 

¤  Kitaplarda tekrarlı baskı kaldırıldı. 

¤  Sadece ilk baskılar puan alabiliyor. 
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En çok kaç bölüm dikkate alınır? 

¤  Aynı kitapta en 
çok iki bölüm 
değerlendirmeye 
alınır. 
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Bunları yapmayınız! 

¤  Bölümleri birbirinden bağımsız olarak farklı yazarlar 
tarafından yazılan, 

¤  Bölüm yazarlığı yapabilmeniz için için sizden belirli bir ücret 
talep edilen, 

¤  Bütüncül açıdan bakıldığında tek bir konunun alt 
başlıklarını ele almaktan ziyade birbiriyle alakasız çok 
sayıda konuyu işleyen 

kitapları ya da bu kitapların bölümlerini yazmayınız. 
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MAKALELER 
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Makalelerin değerlendirilebilmesi için; 

¤  İlgili derginin basılmış olması veya  

¤  Elektronik ortamda yayınlanması (cilt, sayfa ve yıl bilgileri 
ile künyesi açık bir şekilde sunulmalıdır) esastır.  
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‘doi’ numarası yeterli mi? 

¤  Cevap: Hayır! 

¤  Çünkü; 
¤  MADDE 7- (4): Dergilerde yayınlanan makalelerin 

değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya 
elektronik ortamda yayınlanması (Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile 
künyesi açık bir şekilde sunulmalıdır.) esastır.  
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SERGİ/SES-GÖRÜNTÜ KAYDI 
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Ses/görüntü kaydı! 

¤  Ulusal ve uluslararası boyutta performansa dayalı ses ve/
veya görüntü kayıtlarının değerlendirilmesinde 
yayımlanmış olma koşulu aranır.  
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Sergi! 

¤  Sadece sanata katkı sağlayıcı 
nitelikte olanlar dikkate alınır. 

¤  Sanatsal niteliği haiz olmayan 
araştırma alanlarında çalışan 
araştırmacıların çeşitli adlar altında 
gerçekleştireceği sergi faaliyetleri 
kabul edilmez. 

¤  Örn: Bir biyoloğun bitki veya 
hayvan fotoğraflarından oluşsa bile 
resim sergisi açması kabul 
edilemez. 
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Serginin uluslararası olabilmesi için 

¤  Serginin uluslararası olduğunun 
bölüm, anabilim dalı veya 
anasanat dalı kurullarınca 
onaylanmış olması gerekir. 
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Tekrarlayan sergi faaliyetleri 

¤  Tekrarlayan faaliyetler için en çok iki etkinlik dikkate alınır  

¤  İkinci tekrar etkinliğe öncekinin puanının yarısı verilir.  
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Aşağıdaki sergi faaliyetleri dikkate 
alınmaz! 

¤  Eğitim-öğretim 
faaliyetleri 

¤  Öğrenci faaliyetleri 
kapsamındaki sergiler 
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TASARIM 
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Tasarım 

¤  Bilim, teknoloji ve sanata katkı 
sağlayıcı nitelikte,  

¤  Başvuru sahibinin kendi alanı ile 
ilgili olan ve  

¤  Kamu kurumları veya özel hukuk 
tüzel kişileriyle yapılan sözleşme 
uyarınca uygulanmış ve 
ticarileştirilmiş 

olanlar dikkate alınır. 
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GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
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Gerçeğe aykırı beyan 

¤  MADDE 10- (5)Gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı 
bildirimde bulunanlar hakkında komisyonun tespit ve 
bildirimi ile inceleme başlatılabilmesine yönelik 
düzenleme yapıldı. 

51 



PATENTLER 
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Patentler 

¤  Ulusal incelemesiz patentler değerlendirme kapsamı 
dışındadır. 
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ATIFLAR 
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Atıflar 

¤  Sadece bu yönetmelik 
kapsamında 
değerlendirilen 
yayınlarda veya 
eserlerde ve  

¤  Bu yönetmelik 
kapsamında 
değerlendirilen yayınlara 
veya eserlere yapılan 
atıflar dikkate alınır. 

55 



Kendine yapılan atıflar 

¤  Başvuru sahibinin 
kendi yayınlarına 
veya eserlerine yaptığı 
atıflar kapsam dışıdır. 
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Atıflar 

¤  Sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında üretilen 
yayınlarına veya eserlerine yapılan atıflar geçerlidir. 
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Atıfta kişi sayısı? 

¤  Atıfların değerlendirilmesinde kişi sayısı dikkate alınmaz.  

¤  Her bir başvuru sahibi için ayrı puanlama yapılır.  
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Aynı eser içindeki atıflar! 

¤  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.  
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Aynı eser içindeki atıflar! 
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Tebliğler 

¤  Etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için en az 
beş farklı ülkeden konuşmacının katılım sağlaması şartı 
getirildi. 

¤  Böylelikle akademik teşvik uygulaması çıktıktan sonra 
türeyen uyduruk bilimsel etkinliklerinde önüne geçilmiş 
oldu. 
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Tebliğde kanıt! 

¤  Tebliğin ilgili etkinlikte 
sunulmuş ve  

¤  Bunu belgelendirilmiş 
olması (etkinlik programı 
ve etkinliğe katılım 
sağlandığının gösterir 
belge) esastır.  
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Tebliğde tam metin bildiri şartı 

¤  Bildiriler tam metin olarak yayınlanmalıdır. 
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ÖDÜLLER 
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Ödül 

¤  Ödülün, başvuru sahibinin 
alanı ile ilgili yapmış olduğu 
çalışmalar için verilmiş olması 
esastır.  
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Hangi ödüllere puan verilir? 

¤  YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü 

¤  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 

¤  Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü 
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Hangi ödüllere puan verilir? 

¤  Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat 
etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen 
uluslararası derece ödülü  

¤  Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde 
veya yarışmalarında eserlere verilen ulusal derece ödülü 

¤  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  
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Bilim ödülünün özellikleri? 

¤  Sürekli olarak verilen,  

¤  Daha önce en az beş kez verilmiş,  

¤  İlgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan 

¤  Akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu 
olan 

(Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için 
en fazla bir defa puanlama yapılır)  
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Hangi ödüller ile başvurulamaz? 

¤  Tebliğler için verilen 
ödüller 

¤  Dergi hakemlikleri için 
yayınevleri veya dergiler 
tarafından verilen ödüller 

¤  Başvuru sahibinin 
üniversitesinden aldığı 
ödüller 
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FAALİYET TARİHLERİ 
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Faaliyetlerde hangi tarihler esas alınır? 

¤  Ödüllerin değerlendirilmesinde ödülün alındığı  

¤  Projelerin ve araştırmaların değerlendirilmesinde projelerin 
ve araştırmaların sonuçlandığı 

¤  Tasarımların değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı  

¤  Patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği  

¤  Sergilerin değerlendirilmesinde serginin açıldığı tarih  

esas alınır.  
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BUNLARI YAPABİLİRSİNİZ 
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Sistemin kendisinden yardım 
alabilirsiniz 
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Web sayfamızdaki link 
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Bize yalnızca YÖKSİS çıktılarının fotokopisini 
gönderiniz! 
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