Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin Ek Bilgiler
1. 2017 yılında sonuçlanmış BAP projeleri için, sonuç rapor onayı YÖKSİS’e veri girişi
için belirlenen son tarihe (15 Ocak 2018) kadar alınabilir.
2. Daha önce sonu sonuçlanmış ancak 2017 yılı içinde sonuç rapor onayı alınmış projeler
bu yılki ödenek kapsamında değerlendirilecektir.
3. SAYP (Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı) Projeleri, proje bitiş
tarihi itibarıyla sonuçlanmış sayılacaktır. Sonuçlanma tarihi olarak; program
kapsamındaki araştırmacının tezini savunma tarihi değil, projenin bitiş tarihi esas
alınacaktır.
4. Ar-Ge niteliğindeki Döner Sermaye projeleri (deney ve danışmanlık hariç), ulusal proje
kapsamında değerlendirilir. 2017 yılında sonuçlanan projelerin sonuç raporunun kabul
belgesi ilgili kurumdan ya da DSİM’den alınır.
5. Teknokent projelerinde danışman olarak bir Ar-Ge projesine katkı yapılması
durumunda, öğretim üyesinin proje danışmanlık faaliyetini başarıyla sonuçlandırdığına
ilişkin firma yetkilisinden/proje yöneticisinden alınacak yazı eklenmelidir.
6. Yürütücüsü özel kuruluş olan ve TUBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı) tarafından desteklenen programlar kapsamındaki projeler
“Proje” faaliyet türünün “Özel Kuruluşlar” alt faaliyet alanında değerlendirilmektedir.
Söz konusu projelerin Ar-Ge niteliği taşıması önkoşulu vardır.
7. Yürütücüsü kamu kuruluşu veya özel kuruluş olan AB projeleri, kamu veya özel
kuruluşlar tarafından yürütülen proje olarak değerlendirilecektir.
8. Bütçesi Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanan ve altyapı geliştirmeye yönelik olan
BAP projeleri, Ar-Ge kapsamında değerlendirilmediği için, proje faaliyetlerine dâhil
edilememektedir.
9. TÜBİTAK projelerinde danışman olarak yer alınması durumunda sonuç raporunun
kabul edildiğine dair yazının yanı sıra danışmanın proje ekibinde yer aldığını gösterir
ek bir belge sunulmalıdır.
10. Kitap atıflarının, Google Scholar’dan alınacak çıktı ile belgelendirilmesi durumunda,
kitabın basım yılını gösterir belgenin ayrıca ibraz edilmesi gerekmektedir (Söz konusu
belge yayınevine ait web sitesinden temin edilebilir).
11. Makalenin, yayınlar içinde değerlendirilmesi için cilt ve sayfa numarası almış olması
gerekmektedir.
12. Poster sunumlarının faaliyetler içinde değerlendirilmesi için, yönetmelik gereği, metin
olarak yayımlanması zorunludur. Metin olarak yayımlanmayan poster sunumları
ödenek kapsamındaki faaliyetler içine dâhil edilememektedir.
13. Sergi etkinliği, başvuru sahibinin bireysel akademik ve sanatsal faaliyetlerine
dayanmalıdır. Sergi kategorisi; güzel sanatlar, resim ve benzeri alanlarda çalışan sanatçı
akademisyenlerin kendi çalışmalarının yer aldığı kişisel ya da karma nitelikli
etkinliklerini kapsamaktadır. Bu çerçevede, öğretim elemanlarımızın; sonunda bir
sergileme etkinliği olan yarışma jüri üyelikleri, ders kapsamında gerçekleştirilen
öğrenci projelerinin dönem sonu sergilendiği etkinlikleri, sosyal sorumluluk ya da
toplumsal hizmet nitelikli tanıtım etkinliklerindeki katkıları (örneğin, ODTÜ'de Bilim
Eğlencelidir), üniversite, bölüm ya da mesleklerin tanıtımına yönelik sergi, bienal ve

benzeri etkinliklere katılımları, sergi kategorisi altında değerlendirilmemektedir.
14. Akademik teşvik yönetmeliği, düzenleme ve organizasyon türü etkinlikleri kapsam
dışında tutmaktadır. Örneğin, konferans, kongre, çalıştay ve benzeri akademik
etkinlikler düzenlenmesine puan verilmemektedir. Bu bağlamda, sergi küratörlüğü ya
da düzenleyiciliği ile sergi düzenleme kurulu üyeliği ya da sergi danışmanlığı akademik
teşvik başvurularında değerlendirilmemektedir.
15. “Performansa dayalı ses ya da görüntü kaydı bulunmak” kategorisi; sahne sanatları
alanında çalışan ya da konservatuarda görev yapan sanatçı akademisyenlerin, konser,
dinleti, oyun, temsil ve benzeri sanatsal performanslarına dayalı etkinliklerine ilişkin
ses ya da görüntü kayıtlarını ifade etmektedir. Öğretim elemanlarımızın, uzmanlık
konuları ya da akademik çalışmaları ile ilişkili olarak verdikleri seminerler, yaptıkları
konuşmalar, basına verdikleri demeç ve benzeri etkinlikler bu kategori altında
değerlendirilmemektedir.
16. YÖK’ten alınan geribildirim doğrultusunda, TÜBİTAK’ın 22XX ile başlayan kodlarla
tanımlanan araştırma burs programları kapsamındaki etkinlikler, proje başlığı altında
değil, araştırma başlığı altında değerlendirilmektedir. Yurtiçi doktora sonrası araştırma
bursu etkinliklerinden, sadece bursu alan öğretim elemanı teşvik kapsamında
yararlanabilir. Danışman öğretim üyesi bu etkinlikten puan alamamaktadır.
17. Kongre, konferans, çalıştay, sempozyum ve benzeri akademik etkinliklerde yapılan
konuşma ve sunuşlar ile bildirilerin elden geçirilmiş metinlerinin ya da deşifrelerinin bir
araya getirilmesi ile üretilen kitaplar/kitapçıklar ya da yayınlar, araştırma ya da bilimsel
nitelikli ulusal/uluslararası kitap kategorisinde değerlendirilmemektedir. Benzer
şekilde, bölüm, program, etkinlik ve benzerlerini tanıtıcı nitelikli yazılar içeren broşür
ya da yayınlar da ulusal/uluslararası kitap kategorisinde değerlendirilmemektedir.
18. Ödüller için ödülün niteliğini (bilim, çalışma, uygulama vb.) belirten ve başvuru
sahibinin adının yer aldığı belge ya da yazı sunulmalıdır. Kişinin çalıştığı kurum
tarafından verilen ödüller değerlendirme dışında tutulduğundan, ODTÜ Mustafa Parlar
Vakfı tarafından verilen tez ve yılın eğitimcisi ödülleri ile enstitüler tarafından verilen
ders performans ya da tez ödülleri kapsam dışındadır.
19. Davetli uluslararası konferans sunuşlarında, kişinin davet edildiğini belirten mektup,
yazı ya da e-posta çıktısı sunulmalıdır.
20. Tebliğlerin sunulduğu kongrelerin bilim kurulunda yönetmelikte belirtildiği üzere en az
5 yabancı bilim insanının yer aldığını gösteren belge sunulmalıdır.
21. DOSAP kapsamında yapılan danışmanlıklar araştırma kapsamına girmemektedir.
DOSAP araştırıcısı ilgili kurumunda araştırma başlığı altına giriş yapabilir.
22. Kurum dışındaki araştırmalarda üniversite görevlendirmesi yanında araştırmanın
yapıldığı kurumdan araştırmacı tarafından yapılan çalışmanın tamamlandığına dair bir
yazı sunulmalıdır.

