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2015 Yılı Akademik Teşvik Yönetmeliği ile Arasındaki Önemli Farklılıklar
Sadece Başvuru Sisteminde veri girişi hesaplama için kullanılan maddelerin farklılıkları gösterilmiştir.
Başvuran Akademisyenlerin yönetmeliği de incelemelerinde fayda vardır.

Akademik teşvik yönetmeliği için :
https://akademik.yok.gov.tr/OZGECMIS/documents/akademiktesvik_Yonetmelik2016.pdf
1. Tanımlamalar Bölümü
a. Alan endeksi tanımı eklenmiştir.
b. Hakemli dergi tanımında değişiklik yapılmıştır.
c. Komisyon tanımında değişiklik yapılmıştır.
d. Ödül, Proje, Sergi, Araştırma, Tebliğ, Sergi, Yayın ve Yayınevi tanımlarında değişiklik
yapılmıştır.
2. Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi
a. (3) Uluslararası tebliğlerin puanlanabilmesi için yurtiçinde veya yurtdışında yapılmış
olmasına bakılmaksızın toplantı/sempozyum/kongre bilim kurulunda en az beş
yabancı uyruklu ve yurt dışından akademisyenin bulunması gerekir.
b. (4) Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası olduğunun
bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Yıl
içinde tekrar eden sergi ve faaliyetlere mükerrer puanlama yapılamaz.
c. Eklenenler
d. (8) Tekrar baskısı yapılmış kitap veya kitap bölümleri, aynı yıl içerisinde tekrar eden
sergi, konser ve gösterilerin puanlanmasında, mevcut değerlendirme yılındaki faaliyet
oranının %50’si uygulanır.
e. (9) 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.
f. (10) Faaliyet ve Puan Tablosunda tanımlanan alan endekslerinde taranan dergiler
kapsamındaki faaliyetler, tüm bilim alanlarındaki araştırmacılar için puan
değerlendirmesinde kullanılır.
3. Akademik teşvik ödeneğinin hesaplanması
a. (4) Birden fazla öğretim elemanıyla gerçekleştirilen yayın ve tebliğ faaliyetlerinde puan
teşvik oranlarının belirlenmesinde:
Birinci isim için %100’ü,
Yayındaki sorumlu yazar (corresponding author) ve senyör yazar (yayının yapıldığı
alanda daha önce en az on adet uluslararası yayın yapmış makaledeki son isim) ile
tebliği sunan isim için yazar sırasına bakılmaksızın %100’ü,
İkinci isim için %90’ı,
Üçüncü isim için %80’i,
Dördüncü isim için %70’ı
Beşinci ve daha sonraki isimler için %50’si
dikkate alınır.
b. (5) Birden fazla öğretim elemanının görev aldığı proje faaliyet türünde teşvik puanı
oranının belirlenmesinde:
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a) Yürütücü için %100’ü,
b) Araştırmacı veya danışman öğretim üyesi için %80’i,
c) Araştırmacı veya danışman; öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve
uzman için %70’i,
c. (6) Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir araştırmacı
için ayrı puanlama yapılır. Aynı esere bir kitabın veya makalenin farklı
bölümlerinde/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.
d. (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 kişi sayısına bakılmaksızın tam puanla değerlendirilir.
e. (9) Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında öğretim elemanının teşvik başvurusu
yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınır
4. FAALİYET VE PUAN TABLOSU
a. Faaliyet puan tablosunda belirlenen oranlarda önemli ve fazla değişiklik yapılmıştır. Bu
bölümde şunları dikkatinize sunuyoruz.
i. Yayınlar kategorisinin altında Hakemlik eklendi. Bu dönemden itibaren
Yayınlar linkinin altında bulunan Yayın hakemliği formundan yıl bazlı olarak
girebileceksiniz.
ii. ÖDÜL kategorisinde: Çalışma/proje/ yayın teşvik/teşekkür‐Başarı belgesi ve
plaketi/burs/onur belgesi/ hizmet belgesi hariç tutulmuştur.
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SIKÇA SORULAN SORULAR
Soru 1: Yayınlarımı girdikten sonra ham puanın hesaplanmasında sorun yaşıyorum?
Cevap: Yazarlar listesini yayın yazarları tablosundan silerek yeniden ekleyin ve sonrasında
değişiklikleri kaydediniz.
Soru 2: Atıf sayılarımı nerden bulabilirim?
Cevap: Atıf sayılarınızı Scholar, Web of Science, Science Direct ve Google Akademik ‘ten bulabilirsiniz.
Soru 3: Bilimsel kitabın tümünü yazdım puan vermiyor?
Cevap: Yönetmelikte Bilimsel Kitap olarak geçtiği için sistemimize bu şekilde aktarılmış ve puanlama
bu seçenek ile yapılmıştır. Kitabınız Bilimsel Kitap ise bu seçimi yaparak puanlandırma yapabilirsiniz..
Soru 4: Tezime (Doktora/Bütünleşik doktora) yapılana atıflar nereden gireceğim?
Cevap: Öğrenim Bilgisi bölümünde atıf sayılarını girebilirsiniz. Atıf sayıları ekranında verilen yerler
dışında tezinize ait atıflar (örneğin diğer bir tezden) sayı olarak girilemez.
Soru 5: Makaleme diğer bir tezden atıf yapılmış bunu sayı olarak girebilir miyim?
Cevap: Atıf sayıları ekranında verilen yerler dışında eserlerinize yapılan atıflar (bir tezden) sayı olarak
girilemez.
Soru 6: Araştırmama puan vermiyor yada Faaliyet eserler listesinde göstermiyor?
Cevap: Araştırmada başlangıç ve bitiş tarihleri arasında en az 90 gün olmadığı takdirde hesaplama
işlemi yapılamaz.
Soru 8: Sisteme projenin bitirme yılını mı gireceğim sonuç raporunun tarihini mi gireceğim? (Sonuç
raporu daha gelmedi)
Cevap: Projelerde 2016 Akademik Teşvik Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği, 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,
Soru 9: Yayınımın yazarı yabancı ya da akademisyen değil nasıl ekleyebilirim?
Cevap: Bu dokümanın 14. Sayfasından sorunun cevabına ulaşabilirsiniz
Soru 10: Geçici görevli olduğum yere mi kadromun olduğu yere mi başvuru yapacağım?
Cevap: Maaşınızı aldığınız üniversiteye başvuru yapmanız gerekir.

Soru 11: Editörlüğünü yaptığım derginin her sayısını ayrı kayıtlar olarak mı gireceğim?
Cevap: 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. Her sayıyı numarasını da belirterek ayrı ayrı giriniz.
Soru 12: Teşvik için başvuru yapacağım ancak kısa bir süre içinde kadrom başka üniversiteye
aktarılacak teşviki nerden alacağım?
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Cevap: Şu an kadronuzun bulunduğu üniversiteye başvurmalısınız.

Soru 13: SCI alan endeksli makaleme puan vermiyor?
Cevap: Yönetmelikte SSCI, SCI‐EXP, AHCI kapsamındaki dergilere puan vermektedir. Güncelleme
yapıldı, tekrar deneyiniz. (GT: 03.01.2017 10:30)

Soru 14: …….Dergisinde Editör yardımcılığı yapmaktayım. Faaliyet olarak eklememe rağmen puan
hesaplamıyor.
Cevap: Yönetmelikte sadece Editör görevi puanlandırılmıştır.

Soru 15: Editörlük girişinde (Yayın Kurulu Üyeliği için puan hesabı yapılmadı?
Cevap: Yönetmelikte yayın tanımında olmasına rağmen Faaliyetler ve Puan tablosunda bu faaliyet için
oran belirtilmediğinden hesap yapılamamaktadır.

Soru 16: Yönetmelikte 20 puan yazıyor sistem bana 12 puan verdi?
Cevap: Yönetmelikteki faaliyet ve oran tablosunda belirtilen puanlar katsayı oranıdır. Puan
hesaplamasında bu katsayı, unvanınız, yazar sıranız ve yönetmelikte belirtilen diğer hesaplama
değerleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Soru 17: ATIF PUANIMI HESAPLAMIYOR?
Cevap: Atıf puanı, atıf alınabilecek eserler listesinin sağındaki ATIF linkine tıklanınca gösterilir. Listede
gösterilmez, Listede gösterilen; eser için hesaplanmış ham puandır.
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Soru 18: TEBLİĞ PUANIM HESAPLANMAMAKTADIR?
Cevap: Tebliğin Uluslararası kongrede olduğuna emin olun, Kapsamı Ulusal seçilen Tebliğlere puan
verilmemektedir.

Soru 19: TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Ulusal Destek Programları Uzman statüsündeyim
Proje Görevinde Uzmanı seçtim fakat puan vermiyor
Cevap: “TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Ulusal Destek Programları arasındandır. Yalnız TÜBİTAK
ARDEB, TEYDEB desteklerinden farklı olarak bu projelerde 'Araştırmacı' unvanı ile görev alan kişiler
bulunmamaktadır. Bu programlarda 'araştırmacı' statüsünde 'uzman' adı verilen kişiler görev
almaktadır.” Eğer yukarıda ifade edilen durum sizin için geçerliyse Proje Görevini Araştırmacı olarak
seçebilirsiniz.

Bir sonraki sayfaya devam ediniz
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FORM YARDIMLARI

1. PROJE

2

1

Yeni ekle butonu ile yeni projelerinizi özgeçmişinize ekleyebilirsiniz.

* ile işaretli alanlar zorunlu alanlardır. Zorunlu alanları
doldurduktan sonra KAYDET butonu ile proje listenize ekleyebilirsiniz
 Projedeki göreviniz Yürütücü, Araştırmacı veya Danışman olmalıdır
 Proje Bitiş tarihi 2016 yılı içinde olmalıdır.
 Proje Durumu tamamlandı olmalıdır.
 Devam eden projelere hesaplama yapılmamaktadır.
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2.

ARAŞTIRMA

Akademik Teşvik Ham Puanını
hesaplanabilmesi için;
1. Araştırmanızın
tamamlanmış olması ve bitiş
tarihinin 2016 olması,
2. Başlık bilgisi Araştırma
seçilmelidir.
3. Araştırma Başlangıç bitiş
tarihi arasında en az 3 ay
olmalıdır. 3 aydan kısa
araştırmalara sistem puan
hesabı yapmış olsa dahi
faaliyet listesinde 3 aydan
kısa araştırmalar
gösterilmeyeceği için listeye
eklenememektedir.

3. PATENT
Akademik Teşvik Ham Puanını
hesaplanabilmesi için;
1. Patentinizin tescil edildiği
yıl 2016 olmalıdır.
2. Patent Dosya Tipi
“Patent” seçilmelidir.
Bunun dışındaki alanlarda
hesaplama yapmaz.
3. Patent buluş
sahiplerindeki kişi sayısı
katsayı oranın
belirlenmesinde kullanılır.
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4. ÖDÜLLER
Akademik Teşvik Ham Puanını
hesaplanabilmesi için;
1.

Ödülün alındığı yıl 2016 olmalıdır.

Hesaplama Yapılmayan Ödül Türleri
1
2
3
4
6
9
8
7

Çalışma Ödülü
Proje Ödülü
Yayın Teşvik Ödülü
Hizmet Ödülleri
Teşvik Ödülleri
İdari Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri
Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri
Grup Başarı Ödülleri

Hesaplama Yapılan Ödül Türleri
1 Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü
2 Diğer
3 Bilim ‐ Sanat Ödülleri

Faaliyet Detay bölümü olduğu gibi Akademik Teşvik
Yönetmeliği puanlama tablosundan alınmıştır. Bu alanı
dikkatlice seçiniz.
Uluslararası BSE: Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum,
konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu
tarafından verilen ödül. (adına belge düzenlenen öğretim elemanı
başvurabilir
Ulusal BSE: Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival
gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül.
(adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)

5. TASARIM
Akademik Teşvik Ham Puanını
hesaplanabilmesi için
1. Tasarım bitiş tarihi aktif yıl
olmalıdır.
2. Tasarım Türü ve Tasarım
Türü detayı dikkatlice
seçilmelidir.
3. Tasarım sahipleri eksiksiz
girilmelidir.
4. Faydalı obje bilgisi bu
formdan girilmelidir.

9

*

MAKALE/Teknik Not

Akademik Teşvik Ham Puanını hesaplanabilmesi için;
1. Yayın Yılı 2016 olmalıdır
2. Yazar Bilgileri eksiksiz girilmelidir
3. Dördüncü ve sonrası (senior ve correspondence author) yazar düzenlemeleri alt
kısımda detaylı anlatılmaktadır.
4. Endeks bilgisinin yönetmelikte istenen endekslerden biri olmalıdır.

*

TEBLİĞ

Akademik Teşvik Ham Puanını hesaplanabilmesi için;
1. Basım Tarihi alanı dolu ve 2016 yılı olmalıdır. Basım tarihi istenmeyen türler için etkinlik
bitiş tarihi dolu ve 2016 olmalıdır.
2. Sunum Türü doğru seçilmelidir.
3. Basım Türü dolu olmalıdır (Sunum Türü Davetli Konuşmacı hariç)
4. Yazar Bilgi girişi eksiksiz olmalıdır.
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5. Kapsam Uluslararası olmalıdır

*

KİTAP

Akademik Teşvik Ham Puanını hesaplanabilmesi için;
1.
2.
3.
4.

*

Yıl alanı dolu ve 2016 olmalıdır
Kitap Türü doğru seçilmelidir.
Katkı düzeyi puanlamayı etkilemektedir.
Kaçıncı Basım olduğu alanı mutlaka girilmelidir.

EDİTÖRLÜK

Akademik Teşvik Ham Puanını hesaplanabilmesi için;
1. Yıl alanı dolu ve 2016 olmalıdır
2. Editörlük Görevinde sadece Editör görevi için teşvik puanı hesaplanır.
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*

SERGİ VE KAYIT

Akademik Teşvik Ham Puanını hesaplanabilmesi için;
1. Etkinlik Bitiş tarihi dolu ve 2016 yılı içinde olmalıdır
2. Sadece Ana tür bölümünde Kayıt ve Sergi için hesaplama yapılır.
3. Karma sergilerinizde kaçıncı kişi olduğunuz hesaplamaya dahil edilmez.
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YAZAR EKLEME
Ortak Yazar Listesi Oluşturma
1. Bir eser eklediğinizde veya güncellediğinizde Yazar Adı alanına tıklamanızla yeni bir pencere
açılacaktır. Pencere 3 ana bölüme ayrılmıştır.
1) Ortak Yazar Listeniz
2) Diğer sistemlerden çekilmiş ya da tarafınızca daha önce girilmiş metin halinde yazar
bilgi formu
3) Eklemek veya güncellemek istediğiniz yayına ait yazar listesi

1
2

3

Adım 1: Ortak yazarlarınızı eklemek için soyadı ve adı alanını doldurunuz ve YAZAR EKLE butonuna
ya da klavyeden enter tuşunu basınız. Siz yazdıkça ortak yazar listesinde olup olmadığını anlamaz için filtre
edecektir.

4
Adım 2.

Adım 2: ortak yazar listenize eklemek istediğiniz araştırmacıyı bularak sol tarafta bulunan
ikonuna tıklayınız.
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Adım 3: Eklediğiniz araştırmacı Ortak Yazar listenizde görünecektir.

6

Adım 4: Ortak yazarınızı yayına eklemek için Ortak Yazar Listenizdeki araştırmacı bularak soyadının
yanındaki

tıklayarak ekleyebilirsiniz.

Yazar Sırası değiştirmek, alta
veya üste taşımak için
sıralama değiştir ikonlarını
kullanabilirsiniz

Adım 5: Yazar Ekleme penceresi kapatıldıktan sonra yayın KAYDEDİLMELİDİR.
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ARANAN ARAŞTIRMACI LİSTEDE BULUNMADIĞI DURUMLARDA
Yazar Veritabanında Arama sonuçlarında çıkmıyor ise “Veritabanı arama
sonucunda bulamıyorum “ butonuna basınız.
Yazar Adı ve Soyadını, biliyorsanız araştırmacının eserin verildiği tarihteki
Üniversitesi ve Unvan bilgilerini girerek “Ekle ve Kapat” butonuna basınız.

2

1
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AD VEYA SOYAD DEĞİŞİKLİKLERİNDE YA DA KURUM DEĞİŞİKLİKLERİNDE

Ad ve soyad değişikliklerinde
“Önceki İsim veya Önceki
Üniversitede verilen yayın bilgisi
girişi” butonu kullanarak Eserin
verildiği tarihteki size ait
ad,soyad ve kurum bilgilerinizle
giriş yapabilirsiniz.

YAZAR UNVAN BÖLÜMÜ DOLU OLMALIDIR.
1. YAYIN YAZARI OLARAK KENDİNİZİ EKLEDİĞİNİZDE UNVAN KISMININ BOŞ OLMAMASINA
DİKKAT EDİNİZ. 2016 yılında çıkan yönetmelikle hesaplamalar o anki kadro unvanına esas
olarak yapılmaktadır. Yayın Bilgilerini sınıflandırmamız için bu alanı girmenizi öneriyoruz.

YAZAR TÜRÜ ALANINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ( senior ve correspondence)
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ADIM 1. LİSTEDE KAYDIN ÜZERİNE 2 KEZ TIKLAYINIZ
ADIM 2. AÇILAN FORMDA UYGUN YAZAR TÜRÜNÜ SEÇEREK DEĞİŞTİR BUTONUNA BASINIZ.
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BAŞVURU EKRANLARI

1
Akademik Teşvik Başvuru işlemi için Akademisyen Başvuru Başlat butonu ile başvurusunu başlatır.

2
Başvurusunu başlatma işlemini yaptıktan sonra Sonraki» butonu ile Veri Kontrol Formuna erişir.

Akademik Özgeçmiş sisteminde
bulunan
1. Kişisel Bilgiler
2. Öğrenim Bilgisi
3. Akademik Görev
4. Üak Temel Alan
Formlarına veri girip girmediği kontrol
edilir.
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3
FAALİYET BEYAN
Akademik Özgeçmiş sistemine girdiği Faaliyetlerinden aktif döneme (2015) ait verileri listelenir
1. Faaliyet Türü Seçer
2. Faaliyet Listesinden yönetmeliğe uygun faaliyet kaydının yanındaki
ikonuna basarak beyan listesine
ekler.

Sonraki» butonu ile ilerler

4
BAŞVURU BİTİME VE ÇIKTI
Evrak Oluştur butonu ile
beyan ettiği faaliyetlere ait
bilgiler ve Akademik teşvik
Puanını içeren dosyasını
oluşturur ve Bilgisayarına
indirir.
Evrak : Akademik teşvik
Raporu
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Öğrenim Bilgisi Eklemede Sıkça Sorulan Bir Soru
Birim seçinize tıklandığında
açılan pencerede
mezun olduğunuz birimi
bulamıyorsanız.
Diğer kutucuğunu işaretleyerek
mezun olduğunuz yeri elle
girebilirsiniz.
Mezuniyet bilgisini düzeltmek
için ; Öğrenim bilgilerinizin
olduğu listede düzeltmek
istediğiniz kaydın üstüne bir
kez(sol tuş) ile basınız. Bilgiler
Forma getirilecektir.
Düzenleme yaparak
“Değişiklikleri Kaydet”
Butonuna Basınız.
MEZUNİYET AYINIZI MUTLAKA GİRİNİZ.
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