
 

BAŞVURU BELGELERİ VE FAALİYET TÜRLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
 

 

Başvuruda mutlaka bulunması gereken belgeler: 

1. Başvuru Dilekçesi (matbu dilekçe üniversite internet sayfasından indirilecektir) 

2. YOKSIS Akademik Teşvik Raporu 

 

Kadro unvanı 2016 yılı içinde değişmiş ise: 

3.  Personel daire başkanlığından alınmış atama tarihini gösterir belge 

 

(1) PROJE 

a) Proje, bilimsel değerlendirme süreci  sonucunda ulusal  veya uluslararası  kurumlarca onaylanarak 

bütçe desteği sağlanmış olup, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik 

problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu yetkili 

mercilerce başarılı bulunarak kapatılmış araştırma çalışmalarını kapsar. 

b) Projelerin değerlendirilmesinde projelerin sonuçlandığı tarih esas alınır. 

c) Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma kültürünün 

desteklenmesine  yönelik  projeler  ile  sosyal  sorumluluk  ve  etkinliklere  yönelik  projeler  teşvik 

kapsamı  dışındadır.  Yürütülmüş  bir  proje  için  farklı  kurum  veya  kuruluşlarca  tamamlayıcı  veya 

destekleyici  mahiyette  bütçe  desteği  sağlanmasına  yönelik  olup,  temelde  aynı  projenin 

parçası/uzantısı olan çalışmalar için mükerrer puanlama yapılmaz. 

 
İlgili belgeler: Projenin 2016 yılı içinde başarılı sonuçlandırıldığına dair resmi yazı veya karar metni 

 

(2) ARAŞTIRMA 

a) Araştırma,  proje  kapsamında  olmamak  koşuluyla;  yükseköğretim  kurumu  ile  ulusal/uluslararası 

kurum ve kuruluşların yazılı mutabakatı veya onayı  ile başlatılmış, araştırmacıların kendi kurumu 

dışında bir üniversite ya da araştırma kurumunda görevlendirilmek suretiyle en az üç ay süreyle yeni 

bilgiler üretilmesi, teknolojik problemlerin çözümlenmesi/analiz edilmesi, yenilikçi ürün, süreç, eser 

veya tasarımlar geliştirilmesi amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu 

ilgili  kurumların  yetkili  mercilerince  başarılı  bulunarak  sonuçlandırılmış  ve  Yönetmelikteki  diğer 

faaliyet türlerine girmeyen sistematik çalışmalardır. 

b) Araştırmaların değerlendirilmesinde araştırmaların sonuçlandığı tarih esas alınır. 



 

İlgili belgeler: 1)  İlgili Üniversite Yönetim Kurulu kararı, 2) Yetkili mercilerce onaylı sonuç raporu, 3) 

Yurtdışı araştırmalarda giriş‐çıkış tarihlerini gösterir pasaport sayfalarının kopyaları 

 

(3) YAYIN 

Bilimsel Kitap, Ders Kitabı, Kitapta Editörlük, Kitap Bölümü,  

Kitap Tercümesi, Ansiklopedi Konu/Madde Yazarlığı, Dergi Editörlüğü 

a) Başvuru sahibinin kendisinin veya danışmanı olduğu öğrencinin yüksek lisans/doktora tezleri kitap 

olarak kabul edilmez.  

b) Başvuru  sahibinin  kendisinin  veya  ortak  yazar  olarak  danışman  olduğu  öğrencisinin  tezlerinden 

üretilen,  tez  çalışmasına kıyasla  içerikte değişiklikler  içeren,   uluslararası veya ulusal bir yayınevi 

tarafından basılmış, ISBN numarasına sahip çalışma kitap olarak kabul edilir. 

c) Tekrar  baskısı  yapılmış  kitap  veya  kitap  bölümlerinin  puanlanmasında,  mevcut  değerlendirme 

yılındaki faaliyet puanının %50'si uygulanır. 

d) Ulusal yayınevi en az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten ve daha önce aynı alanda farklı 

yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevini içerir. 

e) Uluslararası yayınevi en az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar 

Yükseköğretim  Kurulunca  tanınan  yükseköğretim  kurumlarının  kataloglarında  yer  alan  ve  aynı 

alanda daha önce en az yirmi kitap yayımlamış olan yayınevini içerir. 

f) Hakemli dergiler, yılda en az bir kez olmak üzere, son üç yıldır düzenli olarak yayımlanmakta olan 

hakemli dergilerdir. 

g) Hakemli dergilerde editörlük değerlendirmesinde, o yılki sayılar değerlendirmeye alınır. Her sayı için 

ayrı  bir  puanlama  yapılır.  Yayımı  veya  basımı  geciken  ya  da  belgelenmesi  yapılamayan  sayılar 

puanlamaya dâhil edilmez. 

 
İlgili  belgeler:  1)  Kitaplar  için  kapak  sayfası  ile  yayın  tarihi  ve  baskı  numarasını  gösterir  sayfaların 

fotokopisi, 2) Kitaplar için tanınırlığı az yayınevleri için d) veya e) maddelerini kanıtlayan belgeler, 3) 

Kitap bölümleri için kitabın içindekiler listesi ve kitap bölümünün ilk sayfasının fotokopisi, 4) Dergiler 

için  f) maddesini kanıtlayan belgeler, 5) Editörlükler  için başvuru sahibinin editör olduğunu gösterir 

yayının ilgili sayfasının fotokopisi 

   



Özgün (Original/Research)/Derleme (Review/Survey) Makale 

a) Sadece  şu  kapsamdaki  dergilerdeki  yayınlar  dikkate  alınır:  1)  SSCI,  SCI‐Exp,  AHCI  indeksleri 

kapsamındaki dergiler, 2) ESCI indeksi kapsamındaki dergiler, 3) SSCI, SCI‐Exp, AHCI, ESCI dışındaki 

alan indekslerindeki dergiler, 4) diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergiler 

b) İndeksli  olmayan  hakemli  dergiler  yılda  en  az  bir  kez  olmak  üzere,  son  üç  yıldır  düzenli  olarak 

yayımlanmış olmalıdır. 

 
İlgili belgeler: 1) Makalenin ilk sayfasının fotokopisi, 2) Makalenin özgün/derleme makale (teknik not, 

kısa makale,  yorum,  vaka  takdimi,  özet,  kitap  kritiği,  araştırma notu  vb.  olmadığına dair)  olduğunu 

gösterir  belge  (ör.  web  of  knowledge  kullanılarak  alınan  çıktılarda  belge  tipi  [document  type] 

görülmektedir), Not:  Eğer belge  temin edilemiyorsa makalenin  tamamının  fotokopisi, 3) Makalenin 

yayınlandığı  derginin  tarandığı  indeksleri  gösterir  belge,  4)  Makalenin  yayınlandığı  dergi  alan 

indekslerinde  değilse,  son  üç  yılı  kapsayan  dergi  cilt/sayı  bilgilerini,  hakemli  dergi  olduğunu  veya 

makalenin hakemler tarafından gözden geçildiğini gösterir belgeler. 

 

Diğer Türde Makale (Teknik not, kısa makale, yorum,  

vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) 

Sadece  şu  kapsamdaki  dergilerdeki  yayınlar  dikkate  alınır:  1)  SSCI,  SCI‐Exp,  AHCI  indeksleri 

kapsamındaki dergiler, 2) ESCI indeksi kapsamındaki dergiler, 3) SSCI, SCI‐Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan 

indekslerindeki dergiler 

 
İlgili  belgeler:  1) Makalenin  ilk  sayfasının  fotokopisi,  2)  Yayının  türünü  gösterir  belge  (ör.  web  of 

knowledge kullanılarak alınan çıktılarda belge tipi [document type] görülmektedir), eğer belge temin 

edilemiyorsa  makalenin  tamamının  fotokopisi,  3)  Yayının  yayınlandığı  derginin  tarandığı  indeksleri 

gösterir belge 

 

Hakemlik 

a) Sadece  şu  kapsamdaki  dergilerdeki  hakemlikler  dikkate  alınır:  1)  SSCI,  SCI‐Exp,  AHCI  indeksleri 

kapsamındaki dergiler, 2) ESCI indeksi kapsamındaki dergiler, 3) SSCI, SCI‐Exp, AHCI, ESCI dışındaki 

alan indekslerindeki dergiler, 4) diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergiler 

b) İndeksli  olmayan  hakemli  dergiler  yılda  en  az  bir  kez  olmak  üzere,  son  üç  yıldır  düzenli  olarak 

yayımlanmış olmalıdır 

c) Bilimsel toplantılarda sunulan bildiri vb. yayınlar için yapılan hakemlikler dikkate alınmayacaktır. 

 



İlgili belgeler: 1) Asgari hakemlik yapılan derginin ismi, ilgili makalenin başlığı ve hakemlik raporunun 

2016 yılı içerisinde gönderildiği bilgilerini içeren, antetli ve dergi editörü tarafından imzalanmış belge 

(tarayıcıda taranarak veya elektronik imzalı olarak eposta yoluyla veya faks olarak gönderilmiş olması 

yeterlidir),  2) Hakemlik yapılan derginin tarandığı indeksleri gösterir belge, 3) Hakemlik yapılan dergi 

alan  indekslerinde  değilse,  son  üç  yılı  kapsayan  dergi  cilt/sayı  bilgilerini,  hakemli  dergi  olduğunu 

gösterir belgeler. 

 

(6) PATENT 

İlgili belgeler: Patentin tescil tarihinin 2016 yılı olduğunu gösterir belge 

 

(7) ATIF 

a) Atıf sayıları mutlaka YOKSIS kullanılarak girilecektir. 

b) Başvuru  sahibi  dışındaki  yazarların  sadece  şu  gruplar  içinde  kalan  çalışmalardan  yapılan  atıflar 

dikkate alınacaktır: (1) uluslararası kitap, (2) ulusal kitap, (3) SSCI/SCI‐Exp/AHCI indeksli dergiler, (4) 

ESCI indeksli dergiler, (5) SSCI/SCI‐Exp/AHCI/ESCI kapsamı dışındaki diğer uluslararası dergiler, (6) 

diğer hakemli ulusal dergiler. 

c) Başvuru sahibinin 2016 yılında ve daha önce yayınlanan tüm eserlerine, başvuru sahibi dışındaki 

yazarların sadece 2016 yılında basılmış olan (yayına kabul edilmiş veya doi numarası almış olması 

yeterli değildir) çalışmalarında yaptıkları atıflar dikkate alınacaktır. 

d) Atıflar,  öğretim  elemanının  yazar  olarak  yer  almadığı  yayınlarda  öğretim  elemanının  eserlerine 

yapılan atıfları (yani kendine olmayan atıfları) içerir.  

e) Akademik teşvike konu alt faaliyetler arasında yer almasa da, başvuru sahibinin bilim alanındaki atıf 

alan diğer akademik faaliyetleri de puanlamaya dâhil edilir (ör: yüksek lisans/doktora tezine yapılan 

atıflar, ulusal etkinliklerin tebliğlerine olan atıflar). 

f) 2016 yılı için alınan tüm atıflar 30’dan fazla net puan almaya hak kazandırıyorsa, atıflar listesine tüm 

atıfların koyulması yerine sadece 30 net puan almayı sağlayan kadar atıf koyulması yeterlidir. 

 
İlgili belgeler: Başvuru sahibinin yayınlarına sadece 2016 yılında yapılan atıfları gösterir liste   

a)  Listeye koyulan her bir yayın hakkında, herhangi bir yayının kaynakçasında yer alacakmış gibi, yeterli 

künye bilgisi verilecektir. 

b)  Kolayca kontrol edilmesini sağlamak üzere listeye önce başvuru sahibinin atıf alan yayının künyesi, 

sonra hemen altına atıf yapan yayınların künyeleri numaralandırılarak koyulacaktır. 

c)  Kolayca  kontrol  edilmesini  sağlamak  üzere  atıf  yapan  yayınlar  yayınlandıkları  yere  göre  listede 

gruplandırılacaktır  (gruplar: uluslararası  kitap, ulusal  kitap,  SSCI/SCI‐Exp/AHCI  indeksli dergiler, ESCI 



indeksli dergiler, SSCI/SCI‐Exp/AHCI/ESCI kapsamı dışındaki diğer uluslararası dergiler, hakemli ulusal 

dergiler). 

 

(8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) 

a) Sadece uluslarararası etkinlikliklerin tebliğleri kabul edilir. 

b) Tebliğler,  bilim  kurulu  bulunan  uluslararası  düzeydeki  toplantılarda  sunulmuş  ve  yayımlanmış 

(bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında) tebliğleri içerir. 

c) Tam metin/özet bildirilerde bildiriler/özetler kitabının basıldığı tarih, poster bildirilerde ise etkinliğin 

gerçekleştiği tarih esas alınır. 

d) Uluslararası  tebliğlerin  puanlanabilmesi  için  yurtiçinde  veya  yurtdışında  yapılmış  olmasına 

bakılmaksızın  toplantılarda  bilim  kurulunda  en  az  beş  yabancı  uyruklu  ve  yurtdışından 

akademisyenin bulunması gerekir. 

 
İlgili  belgeler:  1)  Bildiri  tam  metninin/bildiri  özetinin  ilk  sayfasının  fotokopisi;  poster  bildirinin 

posterinin  A4  boyutunda  fotokopisi,  2)  Bildiri  türünü  (tam metin,  özet,  poster)  gösterir  belge  (ör. 

etkinliğin bildiriler kitabının kapak sayfası ve içindekiler listesi), 3) Eğer etkinliğin isminden anlaşılması 

mümkün değilse, bildiri sunulan etkinliğin uluslararası olduğunu gösterir belge, 4) Yurtiçinde yapılan 

uluslararası etkinlikler için bilim kurulunu gösterir belge. 

 

(9) ÖDÜL 

a) Öğretim  elemanının,  kadrosunun  bulunduğu  kurum  tarafından  verilenler  hariç  olmak  üzere 

akademik  faaliyet  alanında gerçekleştirdiği  faaliyetlere  karşılık olarak,  alanında  faaliyet  gösteren 

meslek organizasyonları  ile kamu veya özel kuruluşlar tarafından, üyeleri arasında araştırmacının 

alanından  uzmanların  da  bulunduğu  bir  kurulun  değerlendirmesi  sonucunda  verilen  ulusal  veya 

uluslararası düzeyde akademik ödülleri kapsar. 

b) Herhangi  bir  kurum  veya  kuruluş  tarafından  verilen  (1)  maddi  teşvik  ödülleri, 

(2)  çalışma/proje/yayın  teşvik/teşekkür/başarı  belgeleri/plaketleri,  (3)  burs/onur  belgeleri  ve  

(4) hizmet belgeleri  ödül olarak dikkate alınmaz. 

c) Ödülün değerlendirilmesinde ödülün alındığı tarih esas alınır. 

d) Sadece adına belge düzenlenen öğretim elemanları başvurabilir. 

e) Aynı faaliyetten dolayı birden fazla ödül alınabilir. Bu durumda her bir ödül puanlamaya ayrı ayrı 

dâhil edilir. 

İlgili belge: Ödülün 2016 yılında alındığını gösterir belge 


