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GENEL İLKELER 

NOT:  

- AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEKLERİNİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRİLME VE HESAPLANMASINDA “AKADEMİK TEŞVİK 
ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ” ESAS ALINIR.  

- BAŞVURUDA BULUNACAK ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE “AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ 
YÖNETMELİĞİ”Nİ DİKKATLİCE OKUMALARI GEREKMEKTEDİR.  

1.  Teşvik ödemesi 1 Ocak-31 Aralık 2017tarihleri arasında gerçekleştirilenfaaliyetleri kapsamaktadır.  

2.  Akademik teşvik başvuruları Akademik Teşvik  Ödeneği Yönetmeliği'ne ve Erzincan Üniversitesi internet sayfasında yayımlanmış olan 
takvime uygun olarak yürütülür.  

3.  Yönetmelikte belirtilen faaliyet türlerinden “Akademik Teşvik Puanı” toplamda 30 puana ulaşmayan öğretim elemanı başvuru 
yapamaz.  

4.  Kurum değişikliği durumunda YÖKSİS çıktısında her bir faaliyetin hangi kurumda gerçekleştirildiği gösterilir ve farklı kurumlarda 
gerçekleşen akademik faaliyetlerin değerlendirilmesi öğretim elemanının an itibariyle kadrosunun bulunduğu yükseköğretim 
kurumunda yapılır.  

5.  Öğretim elemanı,  faaliyetlerine uygun  "Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu"na başvuracaktır.  (Örneğin 
Meslek Yüksek Okulu Makina programındaki bir öğretim elemanı kendi bağlı olduğu birimde uygun komisyon kurulamadığında 
başvurusunu Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği biriminde oluşturulan ilgili komisyona yapacaktır.  ) 

6.  Öğretim elemanı YÖKSİS çıktısı ile başvuru yapacak, başvuru çıktısı içinde puanı bulunan bütün faaliyet alanlarıyla ilgili kanıtlayıcı 
belgeleri de dosyasına ekleyecektir.  

7.  Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu kendi alanına girmeyen veya incelemede tereddüte düştüğü başvuru 
dosyalarını gerekçeleriyle birlikte Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletecektir.  

  

http://personel.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2015/12/AKEDEM%C4%B0K-TE%C5%9EV%C4%B0K-Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0_31122016-2.pdf
http://personel.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2018/01/ERZ%C4%B0NCAN-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0-2017-AKADEM%C4%B0K-TE%C5%9EV%C4%B0K-%C3%96DENE%C4%9E%C4%B0-TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf
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FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE ŞARTLAR VE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER 

1.  PROJE (30 puan) 

Şartlar:  

1.  Projeler Teşvik Takviminde belirtilen takvim yılı içerisinde sonuç raporları onaylanarak tamamlanmış (kapanmış) olmalıdır.  

Belgeler: 

1.  Destekleyen kuruluş tarafından onaylı olan ve projenin sonuçlandığını/kapatıldığını gösteren belge.  

2.  ARAŞTIRMA (30 Puan) 

Şartlar:  

1.  Araştırma Teşvik Takviminde belirtilen takvim yılı içerisinde tamamlanmış (kapanmış) olmalıdır. 

2.  Çalışma üniversite ve araştırmanın ilgili olduğu kurumlarca önceden onaylanmış olmalı ve başvuruda sunulacak kanıtlayıcı belgelerde 
araştırmanın başlangıcı açıkça belirtilmiş olmalıdır.  

3.  Çalışma en az 3 ay süre ile yürütülmüş olmalıdır ve proje süresi başvuruda sunulacak kanıtlayıcı belgelerde açıkça belirtilmiş 
olmalıdır.  

4.  Çalışma YÖK ve Üniversite değişim programları kapsamında veya bir proje kapsamında yürütülmüş olmamalıdır.  

5.  Çalışma yönetmelikteki diğer faaliyet türlerine girmeyen sistematik çalışmalardan olmalıdır.  

Belgeler: 

1.  Üniversitemiz ve araştırmanın ilgili olduğu kurum tarafından hazırlanmış/onaylanmış olan araştırmanın başlatılmasına yönelik belge.  

2.  Araştırmanın sonuç raporunun üniversitemiz ve çalışmanın ilgili olduğu kurum tarafından onaylandığını gösteren belge.  

3.  Diğer (gerekli ise) 

(3) YAYIN (30 Puan) 

Şartlar:  

1.  Yayınlar Teşvik Takviminde belirtilen takvim yılı içerisinde yayımlanmış olmalıdır.  Kabul edilmiş olsa dahi henüz yayımlanmamış 
yayınlar teşvik kapsamı dışındadır.  

2.  Senior isim (makaledeki son isim) durumunda olan araştırmacıların yayının yapıldığı alanda en az 10 adet uluslararası nitelikte 
yayınının bulunması zorunludur.  

3.  Sorumlu yazarlık için yayımlanan makalede ilgili yazarın Correspondence yazar olarak belirtilmiş olması zorunludur.  

4.  Hakemli dergilerde editörlük ve hakemlik için ilgili yılda görev alınan dergi sayılarından her biri için ayrı başvuru yapılmalıdır.  

Belgeler: 

1.  Araştırma Kitabı, Ders Kitabı, Kitap Editörlüğü, Kitap Tercümesi, Kitap Tercümesinde Editörlük için, 

a.  Kitabın iç kapak, basım bilgileri  ve yazarın yada çevirmenin adının geçtiği içindekiler sayfalarının yer aldığı belge.  

b.  Ulusal Yayınevleri için,  

a.  İlgili yayınevi tarafından aynı alanda farklı yazarlara ait yayımlanmış en az 20 kitabın künyesine erişilebilecek internet sayfasının veya 
sayfalarının adresi;  

b.  Üniversitemiz kütüphanesinin veya diğer yükseköğretim kurumlarının kütüphanelerinin, dikkate alınan yayınevinin yayınlarının ilgili 
kütüphane tarafından kataloglandığını gösteren belge, yazı veya internet sitesinden alınan ekran görüntüsü sunulmalıdır. İnternet 
sitelerinde doğrulayıcı bilgilerin yer aldığı web sayfaları bulunması durumunda ilgili ekran görüntüsünün alındığı internet sitesinin 
adresi de belirtilmelidir.  

c.  Yayınevinin internet sitesinden veya sunulan diğer belgelerden yayınevinin en az 5 yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet gösterdiğine 
yönelik bilgiye erişim imkanı yok ise, yayınevinin en az 5 yıl ulusal düzeyde düzenli olarak faaliyet yürüttüğünü gösteren belge/yazı.  

c.  Uluslararası Yayınevleri için,  

a.  İlgili yayınevinin aynı alanda farklı yazarlara ait yayımlanmış en az yirmi kitabın künyesine erişilebilecek internet sayfasının veya 
sayfalarının adresi;  

b.  Üniversitemiz kütüphanesinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının kütüphanesinden temin edilen ve dikkate alınan yayınevinin 
yayınlarının ilgili kütüphane tarafından kataloglandığını gösteren belge, yazı veya internet sitesinden alınan ekran görüntüsü 
sunulmalıdır. İnternet sitelerinde doğrulayıcı bilgilerin yer aldığı web sayfaları bulunması durumunda ilgili ekran görüntüsünün alındığı 
internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.  

http://personel.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2018/01/ERZ%C4%B0NCAN-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0-2017-AKADEM%C4%B0K-TE%C5%9EV%C4%B0K-%C3%96DENE%C4%9E%C4%B0-TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf
http://personel.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2018/01/ERZ%C4%B0NCAN-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0-2017-AKADEM%C4%B0K-TE%C5%9EV%C4%B0K-%C3%96DENE%C4%9E%C4%B0-TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf
http://personel.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2018/01/ERZ%C4%B0NCAN-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0-2017-AKADEM%C4%B0K-TE%C5%9EV%C4%B0K-%C3%96DENE%C4%9E%C4%B0-TAKV%C4%B0M%C4%B0.pdf
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c.  Yayınevinin internet sitesinden veya sunulan diğer belgelerden yayınevinin en az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet 
gösterdiğine yönelik bilgiye erişim imkanı yok ise, yayınevinin en az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli olarak faaliyet yürüttüğünü 
gösteren belge/yazı.  

2.  Kitap Bölümü için,  

a.  Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfaları ve ilgili bölümün yer aldığı belge.  

b.  (1) Nolu maddenin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen ilgili belge ve bilgilerin sunulması zorunludur.  

3.  Ansiklopedide Konu/Madde Yazarlığı 

a.  Ansiklopedinin kapak, basım bilgileri ve içindekiler sayfası ve ilgili konunun/maddenin yer aldığı belge 

b.  İnternet ortamında yayımlanan ansiklopediler için ilgili konunun/maddenin bulunduğu web sitesinin adresi ve konunun/maddenin yer 
aldığı internet sayfasının ekran görüntüsü.  

c.  (1) Nolu maddenin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen ilgili belge ve bilgilerin sunulması zorunludur.  

Not: Tekrar baskı yapılmış kitap veya kitap bölümleri mevcut değerlendirme yılındaki faaliyet oranının % 50’si uygulanır.  

4.  Dergi Editörlüğü  

1.  Hakemli dergilerdeki editörlük görevleri için ilgili yılda yayımlanmış dergi sayılarından hangisi için başvuru yapılıyor ise, ilgili sayının 
editörler kurulunu gösteren basılı sayfa veya web sitesinin adresi ve ekran görüntülerine ait belge.  

2.  Derginin son üç yıldır yayımlandığını göstermek üzere, derginin geçmiş yıllara ait sayılarına erişilebilecek internet adresi veya dergiden 
alınmış yazı veya derginin internet sitesinde buna yönelik bilgi var ise ilgili internet adresinin beyan edilmesi.  

5.  Kitap/Dergi Editörlüğü 

1.  Hakemli dergilerdeki editörlük görevleri için ilgili yılda yayımlanmış dergi sayılarından hangisi için başvuru yapılıyor ise, ilgili sayının 
editörünü gösteren web sitesinin adresi ve ekran görüntülerine ait belge ve ilgili sayının hakemlerini gösteren belge.  

2.  Dergi editörlüğü için, ilgili derginin son üç yıldır kesintisiz yayımlandığını göstermek üzere, derginin geçmiş yıllara ait sayılarına 
erişilebilecek internet adresi veya dergiden alınmış yazı veya derginin internet sitesinde buna yönelik bilgi var ise ilgili internet 
adresinin beyan edilmesi.  

3.  Kitap editörü, kitabın kapak, basım bilgileri ve editörü gösteren sayfalarının yer aldığı belge.  

4.  Hakemli dergilerde editörlük değerlendirmesinde o yılki sayılar değerlendirmeye alınır, her sayı için ayrı bir puanlama yapılır.  

5.  Diğer (gerekli ise).  

6.  Özgün Makale  

1.  SCI, SCI-EXP, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki makaleler için  

a.  Yayımlanmış makalenin yazarları gösteren ilk sayfası 

b.  Web of Science (WOS)ve benzeri indekslerde tarandığını gösteren belge 

2.  Diğer alan indekslerine giren veya indekslere girmeyen dergilerde yayımlanan makaleler için,  

a.  Yayımlanmış makalenin yazarları gösteren ilk sayfası 

b.  Derginin son 3 yıldır kesintisiz yayımlandığını göstermek üzere, derginin geçmiş yıllara ait sayılarına erişilebilecek internet adresi veya 
dergiden alınmış yazı veya derginin internet sitesinde buna yönelik bilgi var ise ilgili internet adresinin beyan edilmesi.  

3.  Diğer (gerekli ise)  

7.  Ses veya Görüntü Kaydı  

1.  Müzik ve Konservatuvar bölümleri için performansa dayalı etkinliğin ulusal veya uluslararası niteliğini ve dikkate alınan yılda 
yayımlanmış olduğunu gösteren belge,  

2.  Müzik ve Konservatuvar bölümleri için CD, DVD veya benzeri ortamdaki kayıtlara ait bandrol verildiğini gösterir belge.  

3.  Bestecilik, yorumculuk, koreograflık, rejisörlük, oyun yazarlığı, dramaturji ve sahne tasarımı için etkinliğin ulusal veya uluslararası 
boyutunu ve dikkate alınan yılda yayımlanmış olduğunu gösteren belge.  

Not: Aynı yıl içinde tekrar eden konser ve gösterilerin puanlanmasında mevcut değerlendirme yılındaki faaliyet oranının % 50’si uygulanır.  

8.  Hakemlikler 

a.  Hakemlik görevinin tamamlandığını ispatlayan bir belge sunulmalıdır. Bu amaçla yazılı belge, 

e-posta çıktısı veya ilgili derginin elektronik veya basılı sayısının hakemler listesini gösteren sayfası seçeneklerinden birisi sunulmalıdır. 
İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.  
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b.  Hakemlik yapılan derginin yılda en az bir kez olmak üzere son 3 yıldır kesintisizi yayımlandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer 
aldığı internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet 
sitesinin adresi de belirtilmelidir.  

c.  Derginin hangi indeks(ler) kapsamında tarandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası ekran görüntüleri 
sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.  

(4) TASARIM (30 Puan) 

Şartlar:  

1.  Tasarımın dikkate alınan yıl içerisinde uygulamaya konulmuş veya tescil edilmiş olması zorunludur.  

Belgeler: 

1.  Kamu kurumları veya özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konulmuş sanatsal tasarımlar için, sanatsal tasarımı ve 
uygulamaya konulduğu yılı belirten belge.  

2.  Bilimsel yayınla tescillenmiş sanatsal tasarımlar için, yayının yayımlanmış halinin pdf formatında nüshası.  

3.  Diğer sanatsal tasarımlar için, ilgili tasarımın yetkili kurul veya mercilerce tescillendiğini veya uygulamaya konulduğunu gösteren belge.  

4.  Faydalı Obje/Model çalışmaları için TSE veya TPE tescil belgesinin örneği.  

5.  Diğer (gerekli ise) 

(5)SERGİ (30 Puan) 

Şartlar:  

1.  Serginin dikkate alınan yıl içerisinde gerçekleştirilmiş veya başlamış olması zorunludur.  

2.  Tekrar eden sergiler için yalnızca bir kez teşvik başvurusu/değerlendirmesi yapılır.  

3. Sergi etkinliği, başvuru sahibinin bireysel, akademik ve sanatsal faaliyetlerine dayanmalıdır. Sergi kategorisinin; güzel sanatlar, resim ve 
benzeri alanlarda çalışan sanatçı akademisyenlerin kendi çalışmalarının yer aldığı kişisel ya da karma nitelikli etkinlikleri ifade ettiği 
düşünülmektedir. Bu çerçevede, öğretim elemanlarının; 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, üniversite, bölüm ya da mesleklerin tanıtımına yönelik sergi, bienal ve benzeri etkinliklere katılımları, sergi 
kategorisi altında değerlendirilmeyecektir. 

4. Bilimsel niteliği haiz bütün sergilerde akademisyenlerin kendi resim, heykel, fotoğraf vs. ilgili alanda ürettiği veya ürünün sahiplerinden 
yasal izin alarak sergilediği faaliyetler esas alınır. Kişiler ilgili belgeleri sunacaklardır.  

Belgeler  

1.  Serginin özgün kişisel sergi veya davetli/yarışmaya dayalı nitelikte olup olmadığını, sergi tarihini ve yerini kanıtlayıcı belge.  

2.  Uluslararası sergiler için, serginin uluslararası nitelikte olduğuna dair bölüm, anabilimdalı veya anasanatdalı kurulu kararı.  

3.  Diğer gerekli belgeler. 

Not: Aynı yıl içinde tekrar eden sergi, konser ve gösterilerin puanlanmasındamevcut değerlendirme yılındaki faaliyet oranının % 50’si 
uygulanır.  

(6) PATENT (30 Puan) 

Şartlar:  

1.  Patent, dikkate alınan yıl içerisinde tescil edilmiş olmalıdır.  

2.  Birden fazla ülkede tescillenmiş aynı içerikli patentler için bir kez başvuru gerçekleştirilir.  

Belgeler: 

1. TPE veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş patent tescil belgesinin nüshası.  

(7) ATIF (30 Puan) 

Şartlar:  

1.  Teşvik başvurularında sadece diğer yazarlar tarafından gerçekleştirilen yayınlarda (araştırmacının yazar olarak yer almadığı yayınlar) 
gerçekleştirilen atıflar dikkate alınır.  

2.  Dikkate alınan yılda yayımlanmış çalışmalarda yapılan atıflar değerlendirmeye alınır.  

3.  Öğretim elemanlarının atıf başvurusunda kendilerinin yazar olarak bulunmadığı yayınları esas almaları gerekmektedir. 

4.  Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kişi sayısı dikkate alınmaz. 

Belgeler: 
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1.  Kitaplarda yapılan atıflar için, kitabın kapak, basım ve kaynaklar sayfaları ile atıf yapılan sayfalarını gösteren belge sunulmalıdır. 
Basım sayfası kitabın yayınevi, basım yılı ve telif haklarına yönelik bilgilerin bulunduğu iç kapak sayfasıdır. 

2.  SSCI, ESCI-Exp, AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için, internet kaynaklı atıf sorgulama sonucunda, araştırmacının 
yayınlarına atıf yapan diğer yayınların listesine ait ekran görüntüsü.  

3.  Alan indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için, 

a.  Her bir atfın yapıldığı yayının bilgi sayfası.  

b.  Derginin tarandığı alan indeks(ler)ini gösteren web sayfasının ekran görüntüsü veya ilgili bilgiye erişilebilecek web sayfası adresi.  

4.  Diğer hakemli uluslararası veya ulusal hakemli dergilerdeki atıflar için, her bir atfın yapıldığı yayının bilgi sayfası.  

(8) TEBLİĞ (30 Puan) 

Şartlar:  

1.  İlgili yılda gerçekleştirilmiş veya başlamış bilim kurulu bulunan etkinliklerde sunulan ve bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, 
DVD gibi medya ortamlarında yayımlanmış tebliğler destek kapsamında değerlendirilir.  

2.  Yalnızca uluslararası faaliyetlerdeki tebliğler teşvik kapsamındadır.  

3.  Bir faaliyetin uluslararası nitelikte kabul edilmesi için, bilim kurulunda en az beş yabancı uyruklu ve yurtdışından akademisyenin 
bulunması gerekir.  

Belgeler: 

1.  Tebliğin kabul yazısı, (ilgili yazıda, etkinliğin adı, tebliğin başlığı ve sunum şekli belirtilmiş olmalıdır. 

2.  Tebliğ kitabının basılı veya elektronik nüshasından yazarlarını gösteren sayfası. 

3.  Toplantının uluslararası olduğunu kanıtlayan belge. 

4.  Bildiri yazarlarından sunumu kim yapmış olursa olsun içlerinden birinin katılma belgesi. 

NOT: Teşviklerde bildiri kitabının yayın tarihi esas alınacaktır.  

(9) ÖDÜL (30 Puan) 

Şartlar:  

1.  Öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere, akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği 
faaliyetlere karşılık olarak verilmiş akademik ve sanatsal ödüller teşvik kapsamındadır.  

2.  Aynı faaliyetten dolayı birden fazla ödül alınabilir.  Bu durumda her bir ödül için ayrı başvuru yapılır.  

3.  Yayın teşvik ödülleri destek kapsamı dışındadır.  

Belgeler 

1.  Başvuru yapan kişinin adının yer aldığı ve ilgili merci tarafından onaylanmış ödül belgesinin nüshası.  

2.  Bilim ve sanat kurulu olan kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinlikler tarafından verilen ödüller için, ilgili etkinlik 
ve etkinliğin yetkili kurullarına yönelik bilgiye erişmeye imkan sağlayacak broşür, kitapçık veya internet sayfası adresi gib i bilgilerin yer 
aldığı belge(ler) ve/veya bilgi.  


