
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

2019 AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU SÜRECİ VE  

FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE İSTENECEK BELGELER 

 

Akademik teşvik başvurusunda bulunacak öğretim elemanlarının ve ilgili komisyonların başvuru sürecindeki yükümlülükleri 

ve faaliyet türlerine göre belirtilen alt faaliyetlere ilişkin tanımlar ile kanıtlayıcı nitelikteki belgeler aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir. Başvuruya ilişkin tüm belgelerin çıktıları (geçen yıl yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu yıl usb veya cd’de kabul 

edilemeyecektir), ilgili faaliyet türüne göre sınıflandırılarak, YÖKSİS web sitesinden alınıp imzalanacak Akademik Teşvik Başvuru 

Dilekçesinin ekinde Akademik Teşvik Başvuru Dosyasına eklenerek, 11 Ocak 2019 tarihine kadar “Birim Akademik Teşvik 

Başvuru ve İnceleme Komisyonuna” teslim edilmesi gerekmektedir.  

 

İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

BTÜ 

Senatosu 

 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği gereğince Tanınmış ulusal veya Tanınmış 

uluslararası yayınevleri hakkında Senato değerlendirme kararının 03 Ocak 019 tarihinde 

elektronik ortamda ilan edilmesi. 

Öğretim 

Elemanları 

 30/12/2018-02/01/2019 tarihleri arasında, tanınmış Ulusal yayınevi ile Tanınmış 

Uluslararası yayınevi olarak tanımlanması istenen yayınevleri için gerekli belgelerin beyan 

dilekçeleri ile birlikte ilgili Dekanlıklar/Müdürlükler üzerinden Rektörlüğümüze 

gönderilmesi.   

 04-11 Ocak 2019 tarihleri arasında, Bağlı bulunulan birimin “Akademik Teşvik Başvuru ve 

İnceleme Komisyonuna”, YÖKSİS veritabanından indirilen Akademik Teşvik Başvuru 

Dilekçesi, “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu” tarafından 

istenen form/formlar ve beyan edilen akademik faaliyetlere örnek/kanıt niteliğindeki 

belgelerin çıktıları ile birlikte başvurur (Bkz. Form 1). 

 “Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun” ek bilgi, belge veya açıklama 

talebini yerine getirmekle yükümlüdür. 

 Başvuru sonuçlarının ilanını takip eden 5 iş günü içerisinde (28/01/2019-01/02/2019) -varsa- 

itirazını yazılı bir şekilde “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu 

Başkanlığına” iletir. (Bkz. Form 2) 

Birim 

Akademik 

Teşvik 

Başvuru ve 

İnceleme 

Komisyonu 

 Başvuru dosyalarını inceler. 

 Gerekli görülmesi halinde, başvuru sahiplerinden ek bilgi, belge veya açıklama talep eder. 

 Akademik Teşvik Yönetmeliğinde yer alan esaslar çerçevesinde uygun görülmeyen 

başvuruları, gerekçeli olarak değerlendirilmek üzere “Akademik Teşvik Düzenleme, 

Denetleme ve İtiraz Komisyonuna” iletir. 

 Uygun görülen başvuru dosyalarını, başvuru değerlendirme raporu ve başvuruya esas puan 

tablosu ile birlikte imzalı olarak birim yönetimi (Rektörlüğe Bağlı Bölümlerde Bölüm 

Başkanlıkları, Fakültelerde Dekanlıklar ve diğer akademik birimlerde Müdürlükler) 

aracılığıyla 14-18 Ocak 2019 tarihleri arasında “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme 

ve İtiraz Komisyonuna” iletilmesiyle yükümlüdür. 

 Hazırlanan değerlendirme raporunda reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan 

akademik faaliyetlerle ilgili açıklama yapmakla yükümlüdür. 

Akademik 

Teşvik 

Düzenleme, 

Denetleme 

ve İtiraz 

Komisyonu 

 Birim komisyonlarınca gönderilen başvuru ve değerlendirme kararlarını 21-28 Ocak 2019 

tarihleri arasında inceler, 

 Gerekli görülen durumlarda ek bilgi, belge veya açıklama talebinde bulunarak birimlerden 

gelen kararlar üzerinde değişiklik yapabilir. 

 Başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ekinde puan tablosu ve karar tutanağı ile birlikte 

imza altına alarak başvurularla ilgili nihai kararlar ve başvuru sonuçlarını 28 Ocak 2019 

tarihinde Üniversite web sitesinde duyurur (Bkz. Form 3). 

 Başvuru sahipleri tarafından yapılan yazılı itirazlar, 01 Şubat 2019 tarihinden itibaren 5 iş 

günü içerisinde değerlendirilerek, 8 Şubat 2019 tarihinde akademik teşvik almaya hak 

kazanan öğretim elemanlarına ait Kesin Listeler Üniversite web sitesinde ilan edilir. 

Not: Yayın teşvik dosyalarına konulacak belgeler YÖKSİS çıktısındaki sıralamaya göre sistematik biçimde düzenlenmelidir. 

Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelenmeyen faaliyetler için yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 

Akademik Teşvik Ödeneğine başvuracak öğretim elemanları ilgili yönetmeliği dikkatli bir şekilde incelemelidir. Akademik 

Teşvik Ödeneği yönetmeliğinin 10. Maddesinin 5. bendi gereğince; gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı bildirimde 

bulunanlar hakkında komisyonun tespit ve bildirimi ile inceleme başlatılır. İnceleme sonucunda cezai müeyyide 

uygulanmasına karar verilmesi halinde genel hükümler uygulanır. 

 

 

 

 

 
 



Faaliyet Türü Alt Faaliyet Türü  

(1) PROJE 

(20 Puan) 

TÜBİTAK 1001, 1003, 

3501, 1505, COST, 

Uluslararası İkili İşbirliği 

Programları 

 

Tanım 

 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, 

 Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek 

mahiyette, 

 Bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen 

faaliyetler. 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 İlgili kurum tarafından onaylı olan, projenin başarılı 

bir şekilde sonuçlandığını/kapatıldığını gösteren 

tarihli belge 

 Proje türünü, projede alınan görevi, proje süresini ve 

proje bütçesini gösteren belge 

 *Projenin AR-GE nitelikli olduğuna dair belge/ilgili 

kurul kararı  

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* 

 

 

Faaliyet Türü Alt Faaliyet Türü  

(2) ARAŞTIRMA 

(15 Puan) 

Yurtdışı araştırma 

 

Tanım 

 Bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, 

 Yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izni ile 

kurum dışında görevlendirme ile yurt içinde veya 

yurt dışında başarı ile yürütülmüş, 

 Sonuç raporu ilgili kurumların yetkili mercilerince 

başarılı bulunarak sonuçlandırılmış, 

 En az iki ay süren araştırmalar. 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 Üniversite yönetim kurulunun izin kararı ve 

görevlendirme yazısı, 

 Araştırmanın en az iki ay süreyle öğretim 

elemanının kadrosunun bulunduğu kurum dışında 

yürütülmüş olduğunu gösteren belge, 

 İlgili kurum tarafından onaylı olan, araştırmanın 

başarılı bir şekilde sonuçlandığını gösteren tarihli 

belge 

Yurtiçi araştırma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faaliyet Türü Alt Faaliyet Türü  

(3) YAYIN 

(30 Puan) 
 

Tanım 

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI 

 Sırasıyla Bilim atıf endeksi, Genişletilmiş bilim atıf 

endeksi, Sosyal bilimler atıf endeksi, Sanat ve beşeri 

bilimler atıf endeksi 

Alan Endeksi 

 Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından hazırlanıp 

Yükseköğretim Kurulunca onaylanan doçentlik 

başvurusu için kabul edilen endeksler.  

Diğer Uluslararası Hakemli Dergi 

 En az beş yıldır, yılda en az bir sayı ile yayınlanan, 

editör veya yayın kurulu uluslararası nitelikte olan, 

bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl 

işlediği derginin internet sayfasında yer alan ve 

internet sayfası üzerinden yayınlanmış makalelerin 

künyelerine ulaşılabilen dergi. 

Ulusal Hakemli Dergi 

 ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan dergi. 

Tanınmış Ulusal Yayınevi* 

 En az 5 yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, 

 Aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap 

yayımlamış, 

 Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde 

kataloglanan 

 

Tanınmış Uluslararası Yayınevi* 

 En az 5 yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet 

yürüten,  

 Aynı alanda farklı yazarlara ait Türkçe dışındaki 

dillerde en az yirmi kitap yayımlamış ve  

 Yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulu 

tarafından tanınan yurtdışındaki üniversitelerin 

kataloglarında yer alan  

*: Senato kararı ile tanımlanmıştır. 

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 

 Ses ve/veya görüntü kaydı. 

Özel Notlar 

 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 yayınlanmış̧ 

bildiriler, yayın kategorisinde değerlendirilmeye 

alınmaz. Sergiler kapsamında hazırlanan küratörlük 

kitapları ve sınavlar için hazırlanmış̧ soru kitapları 

değerlendirme dışıdır.  

 Kitaplar ile ilgili değerlendirmelerde kitabın 

yayınlanma yılı esastır. Daha önce değerlendirilen bir 

kitap/kitap bölümünün yeni baskısı değerlendirmeye 

alınmaz. 



(3) YAYIN 

(30 Puan) 

 

 Dergilerde yayınlanan makalelerin 

değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış̧ olması 

veya elektronik ortamda yayınlanması (Cilt, sayfa ve 

yıl bilgileri ile künyesi acık bir şekilde sunulmalıdır) 

esastır.  

 Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme 

kapsamında olabilmesi için en az beş̧ yıldır yılda en 

az bir sayı ile yayınlanıyor olması, derginin editör 

veya yayın kurulunun uluslararası olması, bilimsel 

değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl islediğinin 

derginin internet sayfasında yer alması ve derginin 

internet sayfası üzerinden yayınlanmış̧ 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 

yayınlanmış olma koşulu aranır. 

 

 ÜAK tarafından doçentlik başvurularında kabul 

edilen alan indeksleri: 

 Art Index, Al 

 Australian Education Index 

 Avery lndex to Architectural Periodicals (AIAP) 

 British Education Index 

 CompuMath Citation Index (CMCI) 

 Dental Index (DI) 

 Design and Applied Arts Index (DAAI) 

 Education Full Text (H.W. Wilson) Database 

Coverage List 

 Engineering Index 

 Ergonomics Abstracts (Ergo-Abs) 

 Index Meducus (IM) 

 International Construction Database 

 ISI Database’e giren tüm indeksler 

 Journals Indexed in ERIC 

 SCOPUS 

 

 ULAKBİM TR Dizin tarafında taranan dergi listesi: 

http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-

dizinlenen-dergi-listesi/  

 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 Tüm endeks türleri için makalenin yayımlandığını 

gösteren belge (basılı ortam için ISSN numarası, 

elektronik ortam için cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile 

künyesi acık bir şekilde sunulmalıdır). 

 

SSCI, SCl-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki 

dergilerde yayımlanan makaleler 

 Makalenin ilk sayfası ve yayımlandığı derginin hangi 

indekslerde tarandığını gösteren belge. 

 

Alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan makaleler 

 Makalenin ilk sayfası ve yayımlandığı derginin hangi 

alan indeksinde tarandığını gösteren belge. 

 İlgili alan indeksinin doçentlik başvurusu için kabul 

edilen endeksler arasında olduğunu gösteren belge. 

Son yayınlanan doçentlik başvuru şartları (2018 

Ekim) dikkate alınacaktır. 

 
 

http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/
http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/


(3) YAYIN 

(30 Puan) 

Dergilerde 

yayınlanmış derleme, 

makale, kısa makale 

(editöre mektup, 

yorum, vaka takdimi, 

teknik not, araştırma 

notu, özet ve kitap 

kritiği) 

 

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 

araştırma makaleleri 

 Makalenin ilk sayfası 

 Derginin en az beş̧ yıldır yılda en az bir sayı ile 

yayınlanıyor olduğunu gösteren belge. 

 Derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası 

olduğunu gösteren belge. 

 Derginin, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin 

nasıl islediğini gösteren derginin internet sayfasının 

adresi ve ilgili sayfanın çıktısı. 

 Derginin internet sayfası üzerinden, yayınlanmış̧ 

makalelerin künyelerine ulaşılabildiğini gösteren 

belge. 

 Derleme veya kısa makale kabul edilmemektedir. 

 

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli 

dergilerde yayınlanmış makaleler 

 Makalenin ilk sayfası ve yayımlandığı derginin TR 

dizinde tarandığını gösteren belge  

Dergilerde Editörlük 

ve Editör Kurulu 

Üyeliği 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 Derginin editörlerini/editör kurulu üyelerini gösteren 

belge. 

 Dergide 2018 yılında yayımlanan veya basılan sayıları 

gösteren belge. 

 

SSCI, SCl-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki 

dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği 

 Derginin hangi endekslerde tarandığını gösteren 

belge. 

 

Alan indekslerindeki dergilerde editörlük veya editör 

kurulu üyeliği 

 Derginin hangi endekslerde tarandığını gösteren 

belge. 

 İlgili alan endeksinin doçentlik başvurusu için kabul 

edilen endeksler arasında olduğunu gösteren belge. 

Son yayınlanan doçentlik başvuru şartları (2018 

Ekim) dikkate alınacaktır. 

Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük veya 

editör kurulu üyeliği 

 Derginin az beş̧ yıldır yılda en az bir sayı ile 

yayınlanıyor olduğunu gösteren belge. 

 Derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası 

olduğunu gösteren belge. 

 Derginin, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin 

nasıl islediğini gösteren derginin internet sayfasının 

adresi ve ilgili sayfanın çıktısı. 

 Derginin internet sayfası üzerinden, yayınlanmış̧ 

makalelerin künyelerine ulaşılabildiğini gösteren 

belge. 

 

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli 

dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği 

 Derginin TR dizinde tarandığını gösteren belge  

 

Not: Dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği 

değerlendirilmesinde sadece bir editörlük veya editör 

kurulu üyeliği dikkate alınır. 

 



(3) YAYIN 

(30 Puan) 

Tanınmış 

Ulusal/Uluslararası 

Yayınevleri 

Tarafından 

Yayımlanmış Özgün 

Bilimsel Kitap ve 

Özgün Bilimsel 

Kitaplarda Bölüm 

Yazarlığı 

 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 Kitabın kapağını, içindekiler sayfasını, ISBN 

numarasını ve yazar adını gösteren belge. 

 Kitabın 2018 yılında ilk baskısının yapıldığını 

gösteren belge. 

 Yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da 

editörden gelen davet mektubu gibi evraklar. 

 Yayınevinin, aynı alanda farklı yazarlara ait 

yayımlanmış en az yirmi kitabın künyesini gösterir 

belge. 

 Yayınevinin en az beş yıl ulusal/uluslararası düzeyde 

düzenli yayın yaptığını  

 Ulusal Yayınevi için aynı alanda farklı yazarlara ait 

en az 20 kitap yayımlamış ve Türkiye’deki üniversite 

kütüphanelerinde kataloglandığını gösterir belge. 

 Uluslararası Yayınevi için aynı alanda farklı 

yazarlara ait Türkçe dışındaki dillerde en az yirmi 

kitap yayımlamış ve yayımladığı kitaplar 

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan 

yurtdışındaki üniversitelerin kataloglarında yer 

aldığını gösterir belge. 

 Bölüm yazarlığı için, ilgili bölümün ilk sayfası. 

 

Not: Aynı kitapta en çok iki bölüm için puan alınabilir. 

Tanınmış Uluslararası 

Yayınevleri 

Tarafından 

Yayımlanmış Özgün 

Bilimsel Kitaplarda 

Editörlük 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 
 Kitabın kapağını, içindekiler sayfasını, ISBN 

numarasını ve editörün/editörlerinin adını gösteren 

sayfaların yer aldığı belge. 

 Kitabın 2018 yılında ilk baskısının yapıldığını 

gösteren belge. 

 Yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da 

editörden gelen davet mektubu gibi evraklar. 

 Yayınevinin en az beş yıldır uluslararası düzeyde 

düzenli yayın yaptığını gösterir belge. 

 Aynı alanda farklı yazarlara ait Türkçe dışındaki 

dillerde en az yirmi kitap yayımlamış ve yayımladığı 

kitaplar Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan 

yurtdışındaki üniversitelerin kataloglarında yer 

aldığını gösterir belge. 

 

Uluslararası Boyutta 

Performansa Dayalı 

Yayımlanmış 

Kişisel/Karma Ses/ 

Görüntü Kaydı 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 Performansa dayalı ses ve/veya görüntü kaydının 

2018 yılında yayımlanmış olduğunu gösteren belge. 

 Performansa dayalı ses ve/veya görüntü kaydının 

ulusal veya uluslararası niteliğini gösteren belge. 

 Performansa dayalı ses ve/veya görüntü kaydının 

kişisel kayıt veya karma kayıt niteliğini gösteren 

belge. 

 CD, DVD veya benzeri ortamdaki kayıtların 

varlığını gösteren belge. 

Ulusal Boyutta 

Performansa Dayalı 

Yayımlanmış Kişisel 

Ses/ Görüntü Kaydı 

 

 

 

 

 



Faaliyet Türü Alt Faaliyet Türü  

(4) TASARIM 

(15 Puan) 

Endüstriyel, 

çevresel (bina 

peyzaj ve iç 

mekan) veya 

grafiksel tasarım 

Tanım 

 Öğretim elemanının kendi alanında bir yapı, ürün veya 

nesnenin ilk çizim veya taslağı 

 Sadece 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 veya ticarileştirilmiş 

tasarımlar 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 Kamu kurumları veya özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde 

uygulamaya konulmuş tasarımlar için, tasarımı ve 

uygulamaya konulduğu yılı belirten sözleşme örneği, 

 Ticarileştirilmiş tasarımlar için kanıtlayıcı belge, 

 

Sahne, moda 

(kumaş, aksesuar 

veya giysi tasarımı) 

Çalgı tasarımı 

(5) SERGİ 

(15 Puan) 

Özgün Bireysel 

etkinlik 

Tanım 

 Öğretim elemanının kendi alanında Sanatsal niteliği 

haiz sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival veya 

gösterim etkinliklerini ifade eder. 

 Sergi faaliyetinin değerlendirilmesinde sanata katkı 

sağlayıcı nitelikte olanlar dikkate alınır. 

 Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için 

uluslararası niteliğinin bölüm, anabilim dalı veya 

anasanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir. 

 Tekrarlayan faaliyetler için en çok iki etkinlik dikkate 

alınır ve ikinci tekrar etkinliğe öncekinin yarısı kadar 

puan verilir. 

 Eğitim‐öğretim ve öğrenci kulüp faaliyetleri 

kapsamındaki sergiler değerlendirmeye alınmaz. 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 
 Serginin özgün yurt içi veya yurtdışı bireysel etkinlik 

(sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) 

olduğunu onaylayan ilgili bölüm, anabilim dalı veya 

anasanat dalı kurul kararı,  

 Serginin özgün yurt içi veya yurt dışı grup/karma/toplu 

etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve 

gösterim) olduğunu onaylayan ilgili bölüm, anabilim dalı 

 veya anasanat dalı kurul kararı, 

 Serginin yeri ve tarihi ile sergiyi düzenleyenlerin 

isimlerinin yer aldığı afiş veya broşür gibi kanıtlayıcı 

belgeler sunulmalıdır. 

 

Grup / Karma / Toplu 

Etkinlikler 

(6) PATENT 

(30 Puan) 

Uluslararası 

tescillenmiş patent 

Tanım  

 Ulusal patent: Ulusal mevzuat kapsamında başvurusu 

yapılan ve inceleme raporu sonucunda Türk Patent ve 

Marka Kurumu tarafından verilen patenti ifade eder. 

 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 ifade eder. 

 Ulusal incelemesiz patentler değerlendirme kapsamı 

dışındadır 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 TPE veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş 

patent tescil belgesi örneği  

 Uluslararası patent belgesi İngilizce’den başka bir dilde 

alınmışsa onaylı tercümesi   

Ulusal tescillenmiş 

patent 



 
 

 

 

Faaliyet Türü  

 ATIF 

 (30 Puan) 

Tanım 
 Atıfların değerlendirilmesinde, sadece bu yönetmelik kapsamında değerlendirilen 

yayınlarda veya eserlerde yine bu yönetmelik kapsamında değerlendirilen yayınlara 

veya eserlere yapılan ilgili yıla ait atıflar dikkate alınır, diğerleri değerlendirilmez. 

 Başvuru sahibinin kendi yayınlarına veya eserlerine yaptığı atıflar kapsam dışıdır. 

 Başvuru sahibinin, sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında 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. 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

Tanınmış uluslararası ve ulusal  yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel 

kitapta atıf  

 Atıf alan eserin ismini gösteren belge (ilk sayfa)  

 Web of Science ve Scopus ekran görüntüsü alınamaması durumunda atıf yapan 

kitabın yazar isimlerini ve eser ismini içeren ilk sayfası, basım yılını, yayın evini ve 

ISBN numarasını gösteren kimlik sayfası ve atıf yapılan eser bilgisini gösteren 

referans sayfaları (Bkz. Ek 1). 



 

Faaliyet Türü  

 

ATIF 

(30 Puan) 

 Kitabın basıldığı yayınevinin en az 5 yıldır ulusal veya uluslararası düzeyde 

faaliyet yürüttüğünü ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap 

yayımladığını kanıtlayan ekran görüntüsü çıktıları. 

SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde öğretim elemanının 

eserlerine yapılan atıflar 

 İlgili esere SSCI, SCI-Exp ve AHCI indekslerindeki dergilerde yapılan atıflar için 

“Web of Science” veya “Scopus” sayfası üzerinden gerçekleştirilen atıf sorgulama 

sonucunda atıf yapılan eserin atıf listesini içeren web sayfasının ekran 

görüntü(sü)leri (Bkz. Ek 2 ve 3). ve derginin hangi indekslerde tarandığını 

gösteren belgenin ekran görüntüsü. 

 Atıf alan eserin ismini gösteren belge (ilk sayfa) 

 Eğer atıf yapan makale SSCI, SCI-Exp ve AHCI tarafından taranan dergilerde yer 

almasına rağmen henüz “Web of Science” veya “Scopus” listesinde yer almıyorsa, 

atıf yapan makalenin ilk sayfasının ilgili ekran görüntüsü (başlık, tarih, sayı ve 

sayfa numarası ile dergi ve yazar isimlerini içeren kısmı), atıf yapılan eser bilgisini 

gösteren referans sayfasının ilgili bölümünü gösteren ekran görüntüsü ve derginin 

hangi indekslerde tarandığını gösteren belgenin ekran görüntüsü tek bir sayfada 

yer alacak şekilde verilmelidir (Bkz. Ek 4).  

Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf 

 Atıf yapan makalenin ilk sayfasının ilgili ekran görüntüsü (başlık, tarih, sayı ve 

sayfa numarası ile dergi ve yazar isimlerini içeren kısmı), atıf yapılan eser bilgisini 

gösteren referans sayfasının ilgili bölümünü gösteren ekran görüntüsü ve derginin 

tarandığı alan indeks(ler)ini gösteren belgenin ekran görüntüsü tek bir sayfada yer 

alacak şekilde verilmelidir (Bkz. Ek 2) veya “Scopus” sayfası üzerinden 

gerçekleştirilen atıf sorgulama sonucunda atıf yapılan eserin atıf listesini içeren 

web sayfasının ekran görüntü(sü)leri (Bkz. Ek 3). 

 Atıf alan eserin ismini gösteren belge (ilk sayfa) 

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf 

 Atıf yapan makalenin ilk sayfasının ilgili ekran görüntüsü (başlık, tarih, sayı ve 

sayfa numarası ile dergi ve yazar isimlerini içeren kısmı), atıf yapılan eser bilgisini 

gösteren referans sayfasının ilgili bölümünü gösteren ekran görüntüsü ve derginin 

en az beş yıldır, yılda en az bir sayı ile yayınlandığını gösteren belgenin ekran 

görüntüsü tek bir sayfada yer alacak şekilde verilmelidir (Bkz. Ek 6).  

 Atıf alan eserin ismini gösteren belge (ilk sayfa) 

 

ULAKBİLİM tarafından taranan  ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde 

atıf 

  Atıf yapan makalenin ilk sayfasının ilgili ekran görüntüsü (başlık, tarih, sayı ve 

sayfa numarası ile dergi ve yazar isimlerini içeren kısmı), atıf yapılan eser bilgisini 

gösteren referans sayfasının ilgili bölümünü gösteren ekran görüntüsü ve derginin  

ULAKBİM’de tarandığını gösteren (ulakbim.tubitak.gov.tr adresinden alınan) 

belgenin ekran  görüntüsü tek bir sayfada yer alacak şekilde verilmelidir (Bkz. Ek 

6). 
 Atıf alan eserin ismini gösteren belge (ilk sayfa) 

 

Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal/uluslararası kaynak veya yayın organlarında 

yayımlanması veya gösterime ya da dinletime girmesi 

 Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal/uluslararası kaynak veya yayın organlarında 

yayımlanması veya gösterime ya da dinletime girdiğini kanıtlayan belge. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faaliyet Türü 
 

TEBLİĞ 

(20 Puan) 

Tanım 
 Hakemli uluslararası bilimsel konferans, sempozyum veya kongrede sözlü olarak 

sunulan ve yayımlanan bildiri. 

 Tebliğlerin sunulduğu etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için en az 

beş farklı ülkeden konuşmacının (davetli konuşmacı dahil) katılım sağlaması 

esastır.  

 Tebliğin tam metin basılmış olması esastır. Özet metinler destek kapsamı dışındadır. 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 
 Sunulan bildiriler için bildiride adı geçen yazarlardan birinin etkinliğe katıldığını 

gösteren belge (etkinliğe katılım sağlandığını gösterir belge) 

 Tebliğin ilgili etkinlikte sözlü sunulduğunu gösteren belge (etkinlik programı). (Bkz. 

Ek 7). 
 Tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer aldığını 

gösteren belge (basıldığı kitabın kapak sayfası, varsa tebliğin ismi geçen içindekiler 

sayfası). (Bkz. Ek 8). 

 Tebliğin basılan tam metninin ilk sayfası. (Bkz. Ek 8). 

 Düzenlenen etkinliğe en az beş farklı ülkeden konuşmacının katılım sağlandığını 

gösteren belge (etkinlik programı, yabancı katılımcıların adres bilgileri yer alan 

ekran görüntüsü çıktıları veya düzenleme kurulunun ilgili yazısı, vb.)(Bkz. Ek 9). 

 

 

Faaliyet Türü  

ÖDÜL 

(20 Puan)  
 

 

Tanım 
 Başvuru sahibinin, kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu mesleki, bilimsel veya 

sanatsal faaliyetler dolayısıyla almış olduğu ödülleri ifade eder; alanı dışında 

yapmış olduğu çalışmalar için aldığı ödüller değerlendirmeye alınmaz. 

 Yayınevleri veya dergiler tarafından dergi hakemlikleri ve tebliğler için verilen 

ödüller ile başvuru sahibinin üniversitesinden aldığı ödüller değerlendirmeye 

alınmaz. 

 Mansiyon ödülleri; çalışma, proje, yayın teşvik, teşekkür‐başarı belgesi ve 

plaketi; burs, onur belgesi, hizmet belgesi değerlendirme dışıdır. 

 Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa 

puanlama yapılır. 

 Ödüllerin değerlendirilmesinde ödülün alındığı tarih esas alınır. 

 Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa 

puanlama yapılır. 

 

Kanıtlayıcı Nitelikte Belgeler 

 Yetkili mercilerce onaylanmış ödül belgesinin nüshası veya görseli 

sunulmalıdır. 

 Yurt içi ve yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü için:  

Sürekli olarak ve daha önce en az beş kez verildiğini gösteren belge, 

İlgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından ödülle ilgili etkinliğin 

duyurulduğuna ilişkin belge, 

Akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulunun bulunduğunu 

gösteren belge sunulmalıdır. 

 Ulusal/Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya 

yarışmalarında eserlere verilen ulusal/uluslararası derece ödülü için: 

Güzel Sanatlar Etkinlik ve yarışmalarının sürekli düzenlendiğine dair 

kanıtlayıcı belge ile 

Yetkili mercilerce onaylanmış ödül belgesinin nüshası veya görseli 

sunulmalıdır 

 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 ödülleri için 

kanıtlayıcı belgeler sunulmalıdır. 

 

 

 

 



 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

……………………………….. FAKÜLTESİ/MÜDÜRLÜĞÜ 

………………………………………….…. BÖLÜMÜ/PROGRAMI   

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINA 

 

27.06.2018 tarihinde 30461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Akademik Teşvik 

Ödeneği Yönetmeliği hükümleri gereğince akademik teşvik ödeneğinden yararlanmak 

istiyorum. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nin onuncu maddesinin üçüncü fıkrasında 

belirlenen puan kriterini sağlamaktayım. 

Akademik teşvik puanımın hesaplanmasına esas olmak üzere 2018 takvim yılı içinde 

yapmış olduğum faaliyetler Yükseköğretim Kurumunun sistemine (YÖKSİS) girilmiş ve 

sistem çıktısı ve faaliyetlere ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin yer aldığı dosya ekte 

sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

 

ÜAK Temel Alanı:  

ÜAK Bilim Alanı:  

Kadro Unvanı:  

 

 

…/01/2019 

İmza 

Unvan İsim-Soyisim 

 

Ekler:   

1- Kontrol ve Beyan Listesi (1 sayfa) 

2- YÖKSİS çıktısı (..... sayfa) 

3- Başvuru Dosyası (..... sayfa) 

 

 

 

 

 

Form 1: Akademik Teşvik Başvuru Dilekçesi 

 

 



 

Kontrol ve Beyan Listesi 

BAŞVURUSU VE EVRAK KONTROLÜ YAPILAN FAALİYETLER 

Proje  

Araştırma  

Yayın  

Tasarım  

Sergi  

Patent  

Atıf  

Tebliğ  

Ödül  

PROJE 

Proje faaliyetleri sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı 

nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile sonuçlandırılmış 

ve sonuç raporu onaylanmış faaliyetlerdir. 
 

Döner sermaye üzerinden yapılan dış kaynaklı (yurtiçi veya 

yurtdışı) projelerin Ar-Ge niteliğinde olup projenin toplam süresi 

dokuz ay veya daha fazladır. 
 

Farklı kurum veya kuruluşlarca tamamlayıcı veya destekleyici 

mahiyette bütçe desteği sağlanmasına yönelik olup temelde aynı 

projenin parçası veya uzantısı olan çalışmalar yoktur. 
 

ARAŞTIRMA 

Araştırma faaliyetleri 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 faaliyetlerdir. 

 

YAYIN 

Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaraları vardır.  

Kitap yazarlığı, kitap içinde bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğü 

yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden 

gelen davet mektubu gibi evraklar mevcuttur. 
 

TASARIM 

Tasarım faaliyetleri sadece 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 veya ticarileştirilmiş 

tasarımlardır. 

 

SERGİ Sergi faaliyetleri sanata katkı sağlayıcı nitelikte faaliyetlerdir.  

PATENT Ulusal incelemesiz patent bulunmamaktadır.  

ATIF 

Atıflar sadece Yönetmelik kapsamında değerlendirilen 

yayınlarda veya eserlerde ve Yönetmelik kapsamında 

değerlendirilen yayınlara veya eserlere yapılan atıflardır. 
 

Atıflar sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında üretilen 

yayınlara veya eserlere yapılan atıflardır. 
 

TEBLİĞ 

Tebliğler en az beş farklı ülkeden konuşmacının katılım 

sağladığı uluslararası tebliğler olup, etkinlikte sunulmuş ve 

belgelendirilmiştir. 
 

ÖDÜL Ödüller başvuru alanı ile ilgilidir.   

Akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgeler ilan edilen usule uygun 

olarak sunulmuştur. 
 

 

…/01/2019 

İmza 

Unvan İsim-Soyisim 

 

 . 

Form 1: Akademik Teşvik Başvuru Dilekçesi 

 

 

 



 

 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINA 

 

Üniversitemizde ………………………………..Fakültesi/Müdürlüğü ……………… 

…………… Bölümünde/Programında öğretim üyesi/öğretim görevlisi/okutman/araştırma 

görevlisi/uzman/eğitim-öğretim planlayıcısı olarak görev yapmaktayım. GEREKÇELİ İTİRAZ 

İFADESİ YAZILIR. İtirazımın değerlendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.  

 

İletişim Bilgileri:  

Ofis Telefonu:   

GSM:  

E-posta:  

 

…/01/2019 

İmza 

Unvan İsim-Soyisim 

 

Ekler:  

1- İtirazı destekleyici belgeler (..... sayfa) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form 2: Akademik Teşvik Başvuru İtiraz Dilekçesi 

 

 

 

 

 



Form 3: Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

……………………………….. FAKÜLTESİ/MÜDÜRLÜĞÜ 

............................................BÖLÜMÜ/PROGRAMI  

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU 

 

 KARAR TUTANAĞI 

 

Bölüm/Anabilim Dalı/Ana Sanat Dalı: 

Karar tutanağının tanzim tarihi: ....../01/2019 

 

 

Sıra 

 

Akademik Teşvik Ödeneği Başvurusunda Bulunanın Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun Uygun Gördüğü  

Unvanı İsim-Soyisim 

Beyan 

Ettiği 

Toplam 

Ham Puan 

Beyan 

Ettiği 

Toplam 

Net Puan 

Toplam 

Ham Puan 

Toplam 

Net Puan 

Açıklama  
(Komisyonun puanı beyan puanından farklı ise hangi faaliyetten puan 

düzeltmesi yapıldığı ve gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde yazılmalıdır. Gerekli 

ise ek sayfa kullanılmalıdır.) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

 

 

 



Form 3: Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı 

 

Bu form, kadrosu birimimiz bünyesinde bulunan ve yukarıda adları belirtilen öğretim üyelerinin/elemanlarının akademik teşvik başvuru dosyalarının; 

YÖKSİS Akademik Teşvik Başvuru çıktısı, YÖKSİS özgeçmişleri, akademik faaliyetlerine esas teşkil eden ve başvurularına ekli belgeleri ile Akademik 

Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin altıncı maddesinin dördüncü bendi uyarınca Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’nun nihai 

kararına esas teşkil edecek şekilde tarafımızca tanzim edilmiştir. 

 

 

 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu 

 

 

Unvan İsim-Soyisim Unvan İsim-Soyisim Unvan İsim-Soyisim 

Başkan Üye Üye 

 

 

 

 

Tarafımdan onaylanmıştır.  

…./01/2019 

 

İmza 

Unvan İsim-Soyisim 

Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) 

 

  



Form 3: Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

……………………………….. FAKÜLTESİ/MÜDÜRLÜĞÜ 

............................................BÖLÜMÜ/PROGRAMI  

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU 

 
Akademik Teşvik  

Başvuru Sahibi 
Puan Proje Araştırma Yayın Tasarım Sergi Patent Atıf Tebliğ Ödül 

Unvan İsim-Soyisim 

Beyan Edilen 

Ham Puan 
         

Beyan Edilen 

Net Puan 
         

Komisyonun 

Ham Puanı 
         

Komisyonun 

Net Puanı 
         

Unvan İsim-Soyisim 

Beyan Edilen 

Ham Puan 
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Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu 
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Başkan Üye Üye 



 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

…………………………………... FAKÜLTESİ/MÜDÜRLÜĞÜ 

....................................................BÖLÜMÜ/PROGRAMI 

 

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU 
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BAŞVURUSU VE EVRAK KONTROLÜ YAPILAN FAALİYETLER 

Proje           

Araştırma           

Yayın           

Tasarım           

Sergi           

Patent           

Atıf           

Tebliğ           

Ödül           
Proje faaliyetleri sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile sonuçlandırılmış ve sonuç 

raporu onaylanmış faaliyetlerdir. 
          

Döner sermaye üzerinden yapılan dış kaynaklı (yurtiçi veya yurtdışı) projelerin Ar-Ge niteliğinde olup projenin toplam süresi dokuz ay veya 

daha fazladır. 
          

Farklı kurum veya kuruluşlarca tamamlayıcı veya destekleyici mahiyette bütçe desteği sağlanmasına yönelik olup temelde aynı projenin 

parçası veya uzantısı olan çalışmalar yoktur. 
          

Araştırma faaliyetleri 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 faaliyetlerdir. 
          

Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaraları vardır.           
Kitap yazarlığı, kitap içinde bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğü yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden gelen davet 

mektubu gibi evraklar mevcuttur. 
          

Tasarım faaliyetleri sadece 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 veya ticarileştirilmiş tasarımlardır. 
          

Sergi faaliyetleri sanata katkı sağlayıcı nitelikte faaliyetlerdir.           

Ulusal incelemesiz patent bulunmamaktadır.           
Atıflar sadece Yönetmelik kapsamında değerlendirilen yayınlarda veya eserlerde ve Yönetmelik kapsamında değerlendirilen yayınlara veya 

eserlere yapılan atıflardır. 
          

Atıflar sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında üretilen yayınlara veya eserlere yapılan atıflardır.           

Tebliğler en az beş farklı ülkeden konuşmacının katılım sağladığı uluslararası tebliğler olup, etkinlikte sunulmuş ve belgelendirilmiştir.           

Ödüller başvuru alanı ile ilgilidir.            

Faaliyetleri ispatlayıcı tüm evraklar tamamdır.           

Başvuru sahibinden akademik faaliyetlerine ilişkin ek açıklama, bilgi ve belge talep edilmiştir.           

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu 

Unvan İsim-Soyisim Unvan İsim-Soyisim Unvan İsim-Soyisim 

Başkan Üye Üye 

Form 3: Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı 



 

EK 1: Tanınmış uluslararası ve ulusal  yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf 

 

- Atıf alan eserin ilk sayfası 

 
- Atıf yapan kitabın yazarlarını ve eser ismini, basım yılını, yayınevini ve ISBN numarasını gösteren sayfaları 

 
 



 

- Atıf yapan kitapta atıf yapılan eser bilgisini gösteren referans sayfaları. 

 
 

 

- Yayınevin tarafında daha önce basılan yayınlanmış kitapların bilgileri (sayı ve tarih)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek 2: Atıf alan esere yapılan atıfları gösteren web of science tarama sayfası 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek 3: Atıf alan esere yapılan atıfları gösteren Scopus tarama sayfası 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK 4: Web of Science’da henüz listelenmeyen dergilerde veya alan indeksindeki dergilerde atıf yapılan 

makale bilgileri 

           
- Atıf alan eserin ilk sayfası  

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

- Atıf yapan eserin başlık, künye ve yazar isimlerini gösteren ilk sayfa bölümü 

 

          
 
 

- Atıf yapan eserin Kaynaklar bölümünde atıf yapılan eserin bilgilerini içeren bölüm 

 

 

        
 
 

- Atıf yapan eserin yayınlandığı derginin hangi indekslerde tarandığını gösteren belge 

 

       
 



 

 
    
      EK 5: Diğer uluslararası dergilerde atıf yapılan makale bilgileri 

 

- Atıf alan eserin ilk sayfası  

 

 
 

 

 



 

 

- Atıf yapan eserin başlık, künye ve yazar isimlerini gösteren ilk sayfa bölümü 

 

 
 

 

- Atıf yapan eserin Kaynaklar bölümünde atıf yapılan eserin bilgilerini içeren bölüm 

 

 
 

 

- Atıf yapan eserin yayınlandığı derginin en az beş yıldır, yılda en az bir sayı ile yayınlandığını gösteren belge 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EK 6: ULAKBİLİM TR dizin tarafından taranan  ulusal hakemli dergilerde atıf yapılan makale bilgileri 
 

- Atıf alan eserin ilk sayfası  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Atıf yapan eserin başlık, künye ve yazar isimlerini gösteren ilk sayfa bölümü 

 

 
 

 

 

- Atıf yapan eserin Kaynaklar bölümünde atıf yapılan eserin bilgilerini içeren bölüm 

 

 
 

 

 

- Atıf yapan eserin yayınlandığı derginin ULAKBİM TR dizinde tarandığını gösteren belge 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

EK 7: Uluslararası bilimsel konferans, sempozyum veya kongrede sözlü olarak sunulan ve yayımlanan bildiri bilgileri 
 

  - Tebliğin ilgili etkinlikte sözlü sunulduğunu gösteren belge (etkinlik programı) 

 
 

- Tebliğin etkinlik tebliğ kitapçığında yer aldığını gösteren belge 

 

 
 

   

 

 



 

 

  - Tebliğin basılan tam metninin ilk sayfası 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Düzenlenen etkinliğe en az beş farklı ülkeden konuşmacının katılım sağlandığını gösteren belgeler  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 


