
 

 

2021 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU KILAVUZU 

 

1. Üniversitemiz 2021 yılı Akademik Teşvik başvurularında 2018/11834 Karar Sayılı ve 

27.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” 

esas alınacaktır. 

2. Akademisyenlerimizin Akademik Teşvik başvurusunda 01 Ocak - 31 Aralık 2021 tarihleri 

arasında gerçekleştirmiş oldukları akademik çalışmalarını belgelendirerek bildirmeleri 

gerekmektedir. 

3. Akademik Teşvik başvurusunda puanların ve ödemelerin hesaplanması öğretim elemanının 

teşvik başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanına göre belirlenir. 

4. Akademik Teşvik başvurusunda bulunan akademisyenlerimizin öncelikle akademik faaliyet 

verilerini YÖKSİS Akademik Teşvik Başvuru sistemine girmesi gerekmektedir. Başvuruda 

kullanılan faaliyetlerin belgeleri de https://portal.kafkas.edu.tr/tesvik/index.aspx linkine 

YÖKSİS çıktısındaki sıralamaya uygun, eksiksiz ve YÖKSİS Eser No ile uyumlu bir şekilde 

ilişkilendirilmiş olarak yüklenmesi gerekmektedir. 

5. Yabancı uyruklu öğretim elemanları akademik teşvik ödeneğinden yararlanamaz. 

 

Akademik Teşvik Başvurusunda, sisteme yüklenecek belgelerde dikkat edilmesi gereken 

hususlar şunlardır. 

 

https://portal.kafkas.edu.tr/tesvik/index.aspx linkine imzalı başvuru dilekçesi, her sayfası 

imzalı YÖKSİS çıktısı ve belgelendirilen akademik çalışmalar pdf formatında yüklenmelidir. 

Başvuru sahiplerinin sadece kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu faaliyetler akademik teşvik 

kapsamında değerlendirilir. 

 

Her bir eser için istenilen belgeler YÖKSİS çıktısındaki sıralamaya uygun, eksiksiz bir şekilde 

birleştirilerek tek bir pdf dosyası haline getirilip ve dosya adı YÖKSİS Eser No olacak bir şekilde 

sisteme yüklenmelidir (Örneğin 1. Eser No. 3093548; 2. Eser No. 3093705). 

 

https://portal.kafkas.edu.tr/tesvik/index.aspx
https://portal.kafkas.edu.tr/tesvik/index.aspx


1. PROJE İçin İstenilen Belgeler 

 

a. Destekleyen kuruluş tarafından projenin sonuçlandığım/kapatıldığım gösteren onaylı belge 

b.  Proje süresinin en az 9 ay olması koşulu sağladığına dair belge 

c.  Projenin AR-GE projesi olarak kabul edilebilmesi için 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknopark/Teknokent Yönetim Kurullarınca 

belgelendirilmiş olması gerekmektedir. 

 

2. ARAŞTIRMA İçin İstenilen Belgeler 

 

a. Araştırma için ilgili Yükseköğretim kurumun Yönetim Kurulu tarafından verilen izin ve 

görevlendirme yazısı 

b.  Karşı tarafın araştırmanın yapılmasına dair izin ve başlama yazısı 

c. Araştırma süresi en az 2 ay olduğuna dair belge 

d.  Araştırmanın ilgili kurumlar tarafından onaylanmış sonuç raporu. 

 

3. YAYIN İçin İstenilen Belgeler 

 

Kitap 

a.  Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfasının yer aldığı belge. 

b.  Uluslararası kitap için yayınevinin en az 5 yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet 

yürüten ve Türkçe dışındaki dillerde aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap 

yayımlamış olduğunu gösteren belge. 

c. Yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu veya sözleşme  

 

Kitap Bölümü 

a.  Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfaları ve ilgili bölümün ilk sayfasının yer 

aldığı belge 

b.  Uluslararası kitap için yayınevinin en az 5 yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet 

yürüten ve Türkçe dışındaki dillerde aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap 

yayımlamış olduğunu gösteren belge. 

c.  Yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu veya sözleşme  

 

Makale 

a.  Basım bilgilerini (Yıl, cilt, sayı ve sayfa numarası) içeren makale 



b.  Derginin tarandığı endeks bilgisi 

c.  Alan endeksi olarak sunulan çalışmaların, ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda 

yapılan tanıma (ISI Databese giren ilgili indeksler veya Scopus) uygun olup olmadığına 

dair belge 

 

Diğer indekslere giren uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler için, 

a. Yayımlanmış makalenin yayımlandığı sayısı, basım bilgileri ve makale 

b. Derginin indeksini gösterir belge 

c. Derginin 5 yıldır yayımlandığını gösteren belge 

d. Derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması, 

 

Dergi Editörlüğü 

a.  Dergi editörlüğü için “Editör” olduğunu gösteren web sitesinin adresi ve ekran 

görüntülerine ait belge 

b.  Derginin indeksini gösteren belge 

 

Ses veya Görüntü Kaydı 

a. Müzik Eğitimi ve Konservatuvar bölümleri için performansa dayalı etkinliğin ulusal veya 

uluslararası niteliğini ve dikkate alman yılda yayımlanmış olduğunu gösteren belge 

b. Bestecilik, yorumculuk, koreograflık, rejisörlük, oyun yazarlığı, dramaturji ve sahne 

tasarımı için etkinliğin ulusal veya uluslararası boyutunu ve dikkate alman yılda 

yayımlanmış olduğunu gösteren belge 

 

4. TASARIM İçin İstenilen Belgeler 

 

a.  Tasarım dosyası. 

b. Kamu kurumlan veya özel hukuk tüzel kişileriyle yapılan sözleşme gereği uygulanmış 

veya ticarileştirilmiş olduğunu gösterir belge 

 

5. SERGİ İçin İstenilen Belgeler 

 

a.  Serginin niteliğini, sergi tarihini ve yerini belirten kanıtlayıcı belge. 

b. Uluslararası sergilerde, serginin uluslararası nitelikte olduğuna dair bölüm, anabilim dalı 

veya anasanat dalı kurulu kararı. 



c.  Tekrarlayan faaliyetler için en çok iki etkinlik dikkate alınır ve ikinci tekrar etkinliğe 

öncekinin puanının yarısı verilir. 

 

6. PATENT İçin İstenilen Belgeler 

 

a.  Ulusal patent için incelemeli patent tescil belgesi; Uluslararası patent için araştırma 

raporu ve tescil belgesi  

 

7. ATIF İçin İstenilen Belgeler 

 

a.  Atıf yapılan çalışmanın ilk sayfası 

b.  Atıf yapan çalışmanın ilk sayfası, atıf alınan sayfa, kaynakçada isminin geçtiği kısım ve 

endeks bilgisi belgesi  

c.  Atıf yapan çalışma erişime kapalı ise, alınan ekran görüntüsü/fotoğraf vb. belge 

 

8. TEBLİĞ İçin İstenilen Belgeler 

 

a. Tebliğin tam metninin yayımlandığı kitabın kapak, basım, içindekiler sayfaları ile bildiri 

metni 

b. Katılım belgesi/sunum yaptığına dair belge 

c. Uluslararası sayılmak için gerekli olan Türkiye dışındaki en az beş farklı ülkeden sözlü 

tebliğ sunan konuşmacının katıldığı belge 

d. Tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulduğu belge 

 

9. ÖDÜL İçin İstenilen Belgeler 

 

a. Ödüllerin değerlendirilmesinde, ödülün başvuru sahibinin alanı ile ilgili yapmış olduğu 

çalışmalar için verilmiş olması esastır.  

b. Yetkili mercilerce onaylanmış ödül belgesinin nüshası, Bilim ödüllerinin sürekli 

yapıldığını ve daha önce en az 5 defa yapıldığını gösterir belge, Ödül duyuru sayfaları, 

Jüri veya seçici kurulu gösterir belge 

 

 

 

 



 NOT 

 UAK Doçentlik kriterlerinde; Fen ve Matematik Temel Alanı, Filoloji Temel Alanı, Güzel 

Sanatlar Temel Alanı, Hukuk Temel Alanı, İlahiyat Temel Alanı, Mühendislik Temel Alanı, 

Sağlık Bilimleri Temel Alanı, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı alan indeksi 

tanımlanmadığından bu alandaki eserlerin Uluslararası diğer indeks olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

 Diğer alanlarda ise sadece UAK Doçentlik kriterlerinde belirtilen indekslerin alan indeksi 

olarak değerlendirilmesi ve UAK Doçentlik kriterlerinde belirtilmeyen indekslerin 

Uluslararası diğer indeks olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 


