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0 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği revize edilmiş ve 14/05/2018 tarih ve 

2018/11834 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tanımlara Yönelik Vurgular

0 Alan Endeksleri: Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp 

Yükseköğretim Kurulunca onaylanan doçentlik başvurusu için kabul edilen 

endekslerdir.

0 Proje: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer 

kurum, kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek 

tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve 

Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar 

çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler bütününü,

0 Yayın: Dergilerde yayınlanmış derleme, makale veya kısa makale (editöre mektup, 

yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği), kitap veya kitap 

bölümü, editörlük ve editör kurulu üyeliği ve ses ve/veya görüntü kaydını,

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği



0 Tasarım: Bir yapı, ürün veya nesnenin ilk çizim veya taslağını, 

0 Tebliğ: Hakemli uluslararası bilimsel konferans, sempozyum veya kongrede sözlü 

olarak sunulan ve yayımlanan bildiriyi

0 Ödül: Başvuru sahibinin, kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu mesleki, bilimsel veya 

sanatsal faaliyetler dolayısıyla almış olduğu ödülleri, 

0 Ulusal patent: Ulusal mevzuat kapsamında başvurusu yapılan ve inceleme raporu 

sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen patenti,

0 Uluslararası patent: Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında yapılan ve uluslararası 

araştırma raporunun yazılı görüş kısmında veya uluslararası ön inceleme raporunda 

en az bir istemin patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş basamağı, sanayiye 

uygulanabilirlik) sağladığı ifade edilen uluslararası patent başvurusunu veya Avrupa 

Patent Sözleşmesi kapsamında başvurusu yapılan ve Avrupa Patent Ofisi tarafından 

verilen patenti

Tanımlara Yönelik Vurgular



0 (Yönetmelik) 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,

0 (Yönetmelik) 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,

0 (Senato) Ulusal Yayınevi: En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, 

yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı 

alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevi.

0 (Senato) Uluslararası Yayınevi: Tanınmış uluslararası yayınevi: En az beş yıldır 

uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, aynı alanda farklı yazarlara ait Türkçe 

dışındaki dillerde en az yirmi kitap yayımlamış ve yayınları Yükseköğretim Kurulu 

tarafından tanınan yurtdışındaki üniversitelerin kütüphanelerinde kataloglanan yayınevi.

0 NOT: Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterleri çerçevesinde A Grubu’nda 

tanımlanmış yayınevleri için bu belgeler istenmez.

Tanımlara Yönelik Vurgular



0 Her bir doçentlik alanından en az bir kişi olmak üzere Rektörlük bünyesinde kurulan 

Komisyondur. 

0 Üyeleri, yüksek puanlı araştırmacılar arasından Rektör tarafından her alan için önerilen 

üç aday arasından senato tarafından seçilmektedir.

0 Komisyonun Başkanlığı, Rektörün görevlendirdiği Rektör Yardımcısı tarafından 

yürütülmektedir.

0 Komisyon, 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.

0 Komisyon, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde 

sınıflandırılmasında oluşan tereddütlerin giderilmesinde nihai karar merciidir.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu



0 Her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığı bünyesinde kurulan 

komisyondur.

0 Her komisyonun en az üç üyesi vardır. Bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı 

başkanlıkları bünyesinde yeterli öğretim elemanı bulunmaması halinde, üyeler yakın 

alanlardaki öğretim elemanları ile tamamlanır. 

0 Komisyon üyeleri, ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından, yüksek akademik teşvik 

puanına sahip olan öğretim elemanları arasından seçilerek oluşturulur.

0 Komisyon başkanlığı ilgili bölüm/anabilimdalı/anasanat dalı başkanı tarafından 

yürütülür.

0 Komisyon, başvuruları ilgili Yönetmelik ve Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve 

İtiraz Komisyonu tarafından belirlenen usul ve ilkelere uygun olarak değerlendirir.

0 Komisyon, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde 

sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu



0 Madde 7 (1) Başvuru sahiplerinin sadece kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu faaliyetler 

akademik teşvik kapsamında değerlendirilir.

0 Madde 7 (2) Proje faaliyetlerinin değerlendirilmesinde, sadece bilim, teknoloji ve 

sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile sonuçlandırılmış 

ve sonuç raporu onaylanmış projeler değerlendirmeye alınır. 

0 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 

0 Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin 

araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler, yükseköğretim kurumları 

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.

Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi



0 Madde 7 (3) 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. 

0 Yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izninin başvuruya eklenmesi gerekir. 

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

çalışması ile iki aydan az süren araştırmalar değerlendirmeye alınmaz.

Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi



0 Madde 7 (4) Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaralarının olması esastır. 

0 Kitap yazarlığı, kitap içinde bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğü yayıneviyle yapılan sözleşme, 

yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. 

0 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. 

0 Dergilerde yayınlanan makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya 

elektronik ortamda yayınlanması (Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde 

sunulmalıdır.) esastır. 

0 Dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliklerinin değerlendirilmesinde, sadece bir editörlük 

veya editör kurulu üyeliği dikkate alınır.

0 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. 

Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi



0 Madde 7 (5) Tasarım 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. 

0 Madde 7 (6) Sergi faaliyetinin değerlendirilmesinde sanata katkı sağlayıcı nitelikte olanlar 

dikkate alınır. Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası 

olduğunun bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir. 

0 Tekrarlayan faaliyetler için en çok iki etkinlik dikkate alınır ve ikinci tekrar etkinliğe öncekinin 

puanının yarısı verilir. 

0 Sergi kapsamındaki etkinliklerin değerlendirilmesinde, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrenci 

kulüp faaliyetleri kapsamındaki sergiler dikkate alınmaz.

0 Madde 7 (7) Ulusal incelemesiz patentler değerlendirme kapsamı dışındadır.

Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi



0 Madde 7 (8) 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. 

0 Başvuru sahibinin kendi yayınlarına veya eserlerine yaptığı atıflar kapsam dışıdır. 

0 Başvuru sahibinin, sadece Devlet yükseköğretim kuramlarında üretilen yayınlarına veya 

eserlerine yapılan atıflar geçerlidir, diğerleri kapsam dışıdır. 

0 Atıfların değerlendirilmesinde kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir başvuru sahibi için ayrı 

puanlama yapılır. 

0 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.

Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi



0 Madde 7 (10) Ödüllerin değerlendirilmesinde, ödülün başvuru sahibinin alanı ile ilgili yapmış 

olduğu çalışmalar için verilmiş olması esastır. 

0 Tebliğler için verilen ödüller, dergi hakemlikleri için yayınevleri veya dergiler tarafından verilen 

ödüller ve başvuru sahibinin üniversitesinden aldığı ödüller değerlendirmeye alınmaz.

0 Madde 7 (11) 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.

Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi



0 Madde 8 (4) Çok isimli yayın (makale, derleme, kitap veya kitap bölümü), tebliğ ve 

patent için oranlar belirlenirken faaliyetteki kişi sayısına göre farklı değerler alan 

aşağıdaki tablodaki (k) katsayısı esas alınır (Tablo 1).

Akademik teşvik ödeneğinin hesaplanması

Tablo 1: (k) Katsayısı Değeri

Kişi sayısı k

1 1

2 0,8

3 0,6

4 0,45

5 1/5

6 1/6

7 veya daha fazla 1/kişi sayısı



0 Madde 8 (5) Akademik teşvik kapsamında değerlendirilebilecek projeler için başvuru 

sahibinin projedeki rolü aşağıdaki tabloda yer alan (r) katsayısı esas alınarak belirlenir 

(Tablo 2). 

0 Madde 8 (6) SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi, 

derleme veya kısa makale için akademik teşvik puanının hesaplanmasında makalenin yayınlandığı 

yıl için derginin ULAKBİM puanını esas alan ve aşağıdaki tabloda yer alan (p) katsayısı kullanılır 

(Tablo 3).

Akademik teşvik ödeneğinin hesaplanması

Tablo 2: (r) Katsayısı Değeri

Projedeki rol r

Yürütücü 1

Araştırmacı, Bursiyer 0,5

Tablo 3: (p) Katsayısı Değeri

Dergi ULAKBİM puanı (makalenin 

yayınlandığı yıl için)

P

50≤ p ≤100 1

25≤ p <50 0,8

0≤ p <25 0,4



0 Madde 8 (7) Özel bir paylaşım oranı olmayan veya isim sıralaması/ derecelendirmesi 

bulunmayan faaliyetler için, “oran/kişi sayısı” oranı dikkate alınır. Ancak, sergi faaliyet 

türündeki karma etkinlikler ve uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış 

karma ses ve/veya görüntü kaydı kişi sayısına bakılmaksızın tam puanla 

değerlendirilir.

0 Madde 8 (9) Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında öğretim elemanının teşvik 

başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınır.

Akademik teşvik ödeneğinin hesaplanması



0 Başvuru sahipleri, faaliyetlerine uygun Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme 

Komisyonuna başvuru yapmakla yükümlüdür. 

0 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, ilgili başvuruyu kendisi 

değerlendirebileceği gibi, mevcut komisyonlardan birine de yönlendirebilir.

0 Başvurularda faaliyetler için talep edilecek kanıtlayıcı belgeler, süreç takvimi ve 

uygulama ilkeleri için ilan edilen «Akademik Teşvik Uygulama Usul ve İlkeleri» 

dokümanının dikkate alınması önerilir.

0 Komisyonlar 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.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci
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