TODAİE
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ 2017 YILI BAŞVURULARINDA
FAALİYET TÜRÜNE GÖRE SUNULMASI GEREKEN BELGELER 1

FAALİYET TÜRÜ

ALT FAALİYET

Uluslararası destekli
sonuçlandırılmış proje

1)PROJE2

Ulusal destekli
sonuçlandırılmış proje

DETAYI
Dünya Bankası,
Avrupa Birliği ve
Avrupa Konseyi
tarafından
desteklenmiş
proje (Yalnızca
Ar-Ge
niteliğindeki
projeler)
Diğer
uluslararası özel
veya resmi
kurum ve
kuruluşlar
tarafından
desteklenmiş
proje (Yalnızca
Ar-Ge
niteliğindeki
projeler)
TÜBA ve
TÜBİTAK
destekli proje
Kalkınma
Bakanlığı
destekli proje
(Yalnızca Ar-Ge
niteliğindeki
projeler)
Sanayi Tezleri
Programı (SANTEZ) projesi
Diğer kamu
kuruluşları
(Yükseköğretim
kurumlan hariç)
tarafından
desteklenmiş
projeler
(Yalnızca Ar-Ge
niteliğindeki
projeler)

Başvuruda Sunulacak Belgeler

1.

2.

Projenin 2017 yılı içerisinde
tamamlandığı ve teslim edildiğine
ilişkin ibare, projenin adı ve
projede alınan görev bilgilerini
içeren Projenin tamamlandığına
dair ilgili birimden alınan resmi
yazı.
TODAİE Araştırma Projelerinde
görev alan araştırmacıları için
Hizmet Sözleşmesi fotokopisi
(TODAİE Araştırma Projelerinde
Yönetici ve Danışmanlar için Hizmet
Sözleşmesi şartı aranmaz). TODAİE
dışındaki projelerde görev alanlar
için Hizmet Sözleşmesi Benzeri
Belge.

1

2016/9714 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca 31/12/2016 tarihli 29935 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete’de
yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanmıştır. Akademik teşvik ile ilgili
faaliyetlere ilişkin her türlü tanım ve değerlendirme ölçütleri için Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’ne
başvurulmalıdır.
2

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 3. Maddesi’nin (ı) bendine göre “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” ifade etmektedir.
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Yükseköğretim
kurumlan
tarafından
desteklenmiş
bilimsel
araştırma
projesi (Yalnızca
Ar-Ge
niteliğindeki
projeler)
Özel kuruluşlar
(Ar-Ge, yenilik
ve özgün
tasarım
projeleri)
1.
Yurtdışı

2)ARAŞTIRMA3

Araştırma

2.

3.

Yurtiçi

Bilimsel (Tez hariç) kitap

3)YAYIN4

Ders kitabı

Alanında
uluslararası
yayımlanan
bilimsel kitap
Alanında ulusal
yayımlanan
bilimsel kitap
Alanında
uluslararası
yayımlanan ders
kitabı

1.

2.

Enstitü/Üniversite/Araştırma
Kurumu başlangıç onayı ve tarihi,
Araştırmacıların Enstitü dışında bir
üniversite ya da araştırma
kurumunda en az 3 ay
görevlendirildiğini gösterir belge,
Üniversite ya da araştırma kurumu
tarafından onaylanmış sonuç
raporunun ilgili kurum tarafından
kabul edildiğini gösteren belge
veya buna benzer kanıtlayıcı bir
belge.
Kitapla ilgili bilgilerin (kitap adının,
yazarlarının, yayınevinin, basım
tarihinin, , kitap kapak
resminin/ISBN numarasının vb.)
yer aldığı sayfa/sayfaların
fotokopisi.
Yayınevine ilişkin belgeler:
Ulusal Yayınevi’nin internet
sitesinden ve/veya yayınevinden
temin edilecek en az 5 yıldır
faaliyette bulunduğunu gösteren
belge ile farklı yazarlara ait en az

3

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 3. Maddesi’nin (c) bendine göre “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 bu Yönetmelikteki diğer faaliyet türlerine girmeyen sistematik çalışmaları” olarak
tanımlanmaktadır.
4

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 3. Maddesi’nin (a) bendine göre “Alan endeksleri: Üniversitelerarası
Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp Yükseköğretim Kurulunca onaylanan doçentlik başvurusu için kabul edilen
endeksleri” olarak değerlendirilmektedir. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 3. Maddesi’nin (m) ve (n)
bentlerine göre “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” ve “Uluslararası yayınevi: En az beş yıl uluslararası
düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim
kurumlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış olan
yayınevini” ifade etmektedir.3. Madde’nin (o) bendine göre ise “Yayın: Tez çalışmaları hariç, araştırma kitabı,
ders kitabı, kitap bölümü, ansiklopedi maddesi ve makale yazarlıkları ile editörlük, editörler kurulu üyeliği, yayın
kurulu üyeliği, dergi hakemlikleri, tercüme ve tercüme editörlüklerini ve performansa dayalı ses ve/veya
görüntü kaydını” tanımlamaktadır.

2

3.
Alanında ulusal
yayımlanan ders
kitabı

4.

Alanında
uluslararası
yayımlanan
kitap editörlüğü

1.

2.

Kitapta editörlük
Alanında ulusal
yayımlanan
kitap editörlüğü

3)YAYIN

Alanında
uluslararası
yayımlanan
kitap bölümü

1.

2.
Kitap bölümü
Alanında ulusal
yayımlanan
kitap bölümü

20 kitaba ilişkin internet
sayfasından alınacak çıktı ve/veya
yayınevinden temin edilecek belge.
Uluslararası Yayınevi’nin internet
sitesinden ve/veya yayınevinden
temin edilecek en az 5 yıldır
faaliyette bulunduğunu gösteren
belge ile farklı yazarlara ait en az
20 kitaba ilişkin internet
sayfasından alınacak çıktı ve/veya
yayınevinden temin edilecek belge.
Kitabın tekrar baskısı yapılmış ise
yeni baskıya ilişkin künye bilgilerine
ilişkin belge.
Editörlüğü yapılan kitapla ilgili
bilgilerin (kitap adının, alanında
ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
editörlerinin, yayınevinin, basım
tarihinin ve ISBN numarasının vb.)
yer aldığı sayfa/sayfaların
fotokopisi.
Yayınevine ilişkin belgeler:
a. Ulusal Yayınevi’nin internet
sitesinden ve/veya
yayınevinden temin edilecek
en az 5 yıldır faaliyette
bulunduğunu gösteren belge
ile farklı yazarlara ait en az 20
kitaba ilişkin internet
sayfasından alınacak çıktı
ve/veya yayınevinden temin
edilecek belge.
b. Uluslararası Yayınevi’nin
internet sitesinden ve/veya
yayınevinden temin edilecek
en az 5 yıldır faaliyette
bulunduğunu gösteren belge
ile farklı yazarlara ait en az 20
kitaba ilişkin internet
sayfasından alınacak çıktı
ve/veya yayınevinden temin
edilecek belge.
Kitap adının, yazarlarının,
yayınevinin, basım tarihinin,
içindekiler kısmının ve ISBN
numarasının vb. ve adayın yazarı
olduğu bölüme ilişkin sayfaların
fotokopisi.
Yayınevine ilişkin belgeler:
a. Ulusal Yayınevi’nin internet
sitesinden ve/veya
yayınevinden temin edilecek
en az 5 yıldır faaliyette
bulunduğunu gösteren belge
ile farklı yazarlara ait en az 20
kitaba ilişkin internet
sayfasından alınacak çıktı
ve/veya yayınevinden temin
edilecek belge.
b. Uluslararası Yayınevi’nin
internet sitesinden ve/veya

3

1.

2.

Kitap tercümesi

Alanında
yayımlamış tam
kitap çevirisi

3)YAYIN
Alanında
uluslararası
yayımlanan
ansiklopedi
konusu/maddesi

1.

2.
3.

Ansiklopedi konu/madde
yazarı

Alanında ulusal
yayımlanan
ansiklopedi
konusu/maddesi

yayınevinden temin edilecek
en az 5 yıldır faaliyette
bulunduğunu gösteren belge
ile farklı yazarlara ait en az 20
kitaba ilişkin internet
sayfasından alınacak çıktı
ve/veya yayınevinden temin
edilecek belge.
Çevirisi yapılan kitabın adı,
çevirmen/çevirmenlerinin adı,
yayınevi, basım tarihi ve ISBN
numarasının vb.) sayfa/sayfaların
fotokopisi
Yayınevine ilişkin belgeler:
a. Ulusal Yayınevi’nin internet
sitesinden ve/veya
yayınevinden temin edilecek
en az 5 yıldır faaliyette
bulunduğunu gösteren belge
ile farklı yazarlara ait en az 20
kitaba ilişkin internet
sayfasından alınacak çıktı
ve/veya yayınevinden temin
edilecek belge.
b. Uluslararası Yayınevi’nin
internet sitesinden ve/veya
yayınevinden temin edilecek
en az 5 yıldır faaliyette
bulunduğunu gösteren belge
ile farklı yazarlara ait en az 20
kitaba ilişkin internet
sayfasından alınacak çıktı
ve/veya yayınevinden temin
edilecek belge.
Ansiklopedi konu/ madde yazarlığı
yapılan eserle ilgili bilgilerin (eser
adının, editörlerinin, yayınevi ve
basım tarihinin ve ISBN
numarasının vb.) yer aldığı
sayfaların fotokopisi ve/veya
internet sayfasındaki ilgili kısımların
çıktısı.
Madde yazarlığı yapıldığını gösteren
belgenin fotokopisi.
Yayınevine ilişkin belgeler:
a. Ulusal Yayınevi’nin internet
sitesinden ve/veya
yayınevinden temin edilecek
en az 5 yıldır faaliyette
bulunduğunu gösteren belge
ile farklı yazarlara ait en az 20
kitaba ilişkin internet
sayfasından alınacak çıktı
ve/veya yayınevinden temin
edilecek belge.
b. Uluslararası Yayınevi’nin
internet sitesinden ve/veya
yayınevinden temin edilecek
en az 5 yıldır faaliyette
bulunduğunu gösteren belge
ile farklı yazarlara ait en az 20
kitaba ilişkin internet

4

SSCI,SCI-Exp,
AHCI
kapsamındaki
dergilerde
editörlük
Dergi editörlüğü5

SSCI, SCI-Exp,
AHCI, ESCI
dışındaki alan
endekslerindeki
dergilerde
editörlük

1.

2.

1.

ESCI
kapsamındaki
dergilerde
editörlük
2.

Özgün/derleme makale6

SSCI, SCI-Exp,
AHCI
kapsamındaki
dergilerde
yayımlanan tam
makale
ESCI
kapsamındaki
dergilerde
yayımlanan tam
makale
SSCI, SCI-Exp,
AHCI, ESCI
dışındaki alan
endekslerindeki
dergilerde
yayımlanan tam
makale
Diğer hakemli
ulusal ve
uluslararası
dergilerde
yayımlanan tam
makale

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

sayfasından alınacak çıktı
ve/veya yayınevinden temin
edilecek belge.
Derginin yıl içinde yayımlandığı
editörlük yapılan her bir sayıya
ilişkin derginin basım yılını gösteren
sayfasının ve değerlendirmeye tabi
tutulan yılda derginin editörlüğünü
yapan ismin yer aldığı sayfanın
fotokopisi (yılın sadece bir kısmında
editörlük yapılmışsa, hangi
sayılarda editörlük yapıldığına dair
belge).
Derginin tarandığı endekse yönelik
belge.
Derginin yıl içinde yayımlandığı
editörlük yapılan her bir sayıya
ilişkin derginin basım yılını gösteren
sayfasının ve değerlendirmeye tabi
tutulan yılda derginin editörlüğünü
yapan ismin yer aldığı sayfanın
fotokopisi (yılın sadece bir kısmında
editörlük yapılmışsa, hangi
sayılarda editörlük yapıldığına dair
belge).
Derginin tarandığı endekse yönelik
belge.

Makalenin ilk sayfasının fotokopisi,
Derginin tarandığı endekse ait
belge,
Derginin son sayısına ilişkin künye,
Derginin yılda en az bir kez olmak
üzere, son üç yıldır düzenli olarak
yayımlanmakta olan hakemli bir
dergi olduğunu kanıtlayan belgeler
(ilgili dergilerin kapak sayfalarının
fotokopisi ya da kapak sayfalarını
gösteren web sayfası çıktısı).

Makalenin ilk sayfasının fotokopisi,
Varsa derginin tarandığı endekse
ait belge,
Derginin son sayısına ilişkin künye,
Derginin yılda en az bir kez olmak
üzere, son üç yıldır düzenli olarak
yayımlanmakta olan hakemli bir

5

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 7. Maddesi’nin (2). bendine göre “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 dahil edilmez” ifadesine yer verilmektedir.
6

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 3. Maddesi’nin (f) bendine göre “Hakemli dergi: Yılda en az bir kez
olmak üzere, son üç yıldır düzenli olarak yayımlanmakta olan hakemli dergiyi” ifade etmektedir.

5

dergi olduğunu kanıtlayan belgeler
(ilgili dergilerin kapak sayfalarının
fotokopisi ya da kapak sayfalarını
gösteren web sayfası çıktısı).

Diğer (Teknik not, kısa
makale, yorum, vaka
takdimi, editöre mektup,
özet, kitap kritiği, araştırma
notu)

SSCI, SCI-Exp,
AHCI
kapsamındaki
dergilerde
yayımlanan
makale
ESCI
kapsamındaki
dergilerde
yayımlanan
makale

1.
2.
3.
4.

SSCI, SCI-Exp,
AHCI, ESCI
dışındaki alan
endekslerinde
taranan
dergilerde
yayımlanan
makale
Özgün kişisel
kayıt
Uluslararası boyutta
performansa dayalı
yayımlanmış ses ve/veya
görüntü kaydı bulunmak.

1.
2.

Karma kayıt
3.
Özgün kişisel
kayıt

Ulusal boyutta performansa
dayalı yayımlanmış ses
ve/veya görüntü kaydı
bulunmak.

1.
2.

Karma kayıt
3.

Hakemlik

SSCI, SCI-Exp,
AHCI
kapsamındaki
dergilerde
hakemlik
ESCI
kapsamındaki
dergilerde
hakemlik
SSCI, SCI-Exp,
AHCI, ESCI
dışındaki alan
endekslerindeki
dergilerde
hakemlik
Diğer hakemli
ulusal veya
uluslararası
dergilerde
hakemlik

1.

2.

3.
4.

Makalenin ilk sayfasının fotokopisi,
Derginin tarandığı endekse ait
belge,
Derginin son sayısına ilişkin künye,
Derginin yılda en az bir kez olmak
üzere, son üç yıldır düzenli olarak
yayımlanmakta olan hakemli bir
dergi olduğunu kanıtlayan belgeler
(ilgili dergilerin kapak sayfalarının
fotokopisi ya da kapak sayfalarını
gösteren web sayfası çıktısı).

Kişisel kayıtın içeriğine dair
tanımlayıcı bilgilerin yer aldığı yazılı
beyan,
CD, DVD ve/veya benzeri sayısal
ortamdaki kayıtlarda ilgili Bakanlık
tarafından verilen bandrol ve/veya
bandrol alındığını gösterir belgenin
onaylı fotokopisi,
Kanalın ulusal yayın yaptığına dair
belge.
Kişisel kayıtın içeriğine dair
tanımlayıcı bilgilerin yer aldığı yazılı
beyan,
CD, DVD ve/veya benzeri sayısal
ortamdaki kayıtlarda ilgili Bakanlık
tarafından verilen bandrol ve/veya
bandrol alındığını gösterir belgenin
onaylı fotokopisi,
Kanalın ulusal yayın yaptığına dair
belge.

Hakemlik faaliyetini gösterir belge
(Mektup, e-posta, sistemden alınan
çıktı, ilgili birimden alınan belge
vb.)
Endeks kapsamındaki dergide
yapılan hakemlik ise derginin
tarandığı endekse dair belge.
Hakemlik yapılan Derginin son
sayısına ilişkin künye.
Derginin yılda en az bir kez olmak
üzere, son üç yıldır düzenli olarak
yayımlanmakta olan hakemli bir
dergi olduğunu kanıtlayan belgeler.

6

Sanatsal tasarım (Bina,
çevre, eser, yayın, mekan,
obje)

4)TASARIM7
Bilimsel tasarım

Faydalı obje

Özgün kişisel etkinlik

Kamu kurumları
ile özel hukuk
tüzel kişileri
bünyesinde
uygulanmış ve
belgelenmiş
konmuş

1.

Bilimsel yayınla
tescillenmiş

2.

Bilimsel yayınla
tescillenmiş

3.

Kamu kurumları
ile özel hukuk
tüzel kişileri
bünyesinde
uygulanmış ve
belgelenmiş
TSE/TPE
tarafından
tescillenmiş
Uluslararası

4.
5.

1.

Ulusal

5)SERGİ8

Davetli/yarışmalı
uluslararası
Karma etkinlikler
Davetli/yarışmalı
ulusal

6)PATENT9

Alanında uluslararası tescillenmiş patent
Alanında ulusal tescillenmiş patent

7)ATIF10
(Teze yapılan
atıflar dahil;
Tezde yapılan
atıflar hariç;
Çalışma ve
Tartışma Metinleri

Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı
uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının,
eserlerine yapılan, kaynakçadaki farklı eserlerine
yapılan her bir atıf
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı
ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine
yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan
her bir atıf

2.

Kamu kurumları veya özel hukuk
tüzel kişileri bünyesinde
uygulamaya konulmuş sanatsal
tasarımı ve uygulamaya konulduğu
yılı kanıtlayan belgeler.
Bilimsel yayınla tescillenmiş
sanatsal tasarımlar için yayının .pdf
halinin bir kopyası.
İlgili tasarımın yetkili kurul veya
mercilerce tescillendiği ve
uygulamaya konulduğunu gösteren
belge.
Tasarıma ilişkin kanıtlayıcı görsel
belgeler (fotoğraf, video vb..
Faydalı obje/model çalışmaları için
TSE veya TPE tescil belgesinin
onaylı bir örneği.

Ulusal ve uluslararası serginin
düzenlendiğine dair davetiye, afiş,
program, ilan vb. belgelerin
fotokopisi.
Uluslararası sergiler için serginin
uluslararası olduğuna dair
kanıtlayıcı belgeler.

Patent Sertifikasının fotokopisi/web sayfası
çıktısı ve/veya tescil belgesinin bir nüshası

Atıfa dair belge (kitap künyesi ve esere atıf
yapıldığını gösteren kaynakça listesi)

Atıfa dair belge (kitap künyesi ve esere atıf
yapıldığını gösteren kaynakça listesi)

7

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 3. Maddesi’nin (k) bendine göre “Tasarım: Öğretim elemanının
akademik faaliyet alanında bir yapının, teknik veya endüstriyel ürünün ilk taslağı, çizim ve dizayn halini” ifade
etmektedir.
8

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 3. Maddesi’nin (i) bendine göre “Sergi: Öğretim elemanının
akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği sanatsal veya bilimsel niteliği haiz işitsel ve görsel etkinliklere dair
tüm sergi, bienal, gösteri, dinleti, konser, festival ve gösterim etkinliklerini” tanımlamaktadır.
9

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 3. Maddesi’nin (h) bendine göre “Patent: Ulusal veya uluslararası
kurumlar tarafından tescillenmiş patentleri” olarak tanımlanmaktadır.
10

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 3. Maddesi’nin (ç) bendine göre “Atıf: Öğretim elemanının yazar
olarak yer almadığı yayınlarda öğretim elemanının eserlerine yapılan atıfları” ve 7. Madde’nin 5. bendine göre
ise “Akademik sınıflamalarda ve faaliyetlerde yer almasa dahi öğretim elemanlarının diğer çalışmalarına yapılan
atıflar puanlamaya dahil edilir” ifadelerine yer verilmiştir.
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hariç)

SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan
dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer
almadığı makalelerde, öğretim elemanın
eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine
yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası
dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer
almadığı makalelerde, öğretim elemanın
eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine
yapılan her bir atıf
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim
elemanının yazar olarak yer almadığı
makalelerde, öğretim elemanının eserlerine
yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan
her bir atıf

Atıfa dair belge (Makalenin künyesi, ilk
sayfası ve esere atıf yapıldığını gösteren
kaynakça listesi veya
Web of Science vb.) ve atıf yapan eserin
SSCI, SCI-Exp, AHCI endekslerinde
tarandığına dair belge/web sayfası çıktısı

Atıfa dair belge (Makalenin künyesi, ilk
sayfası ve esere atıf yapıldığını gösteren
kaynakça listesi veya Web of Science’ın web
sayfası üzerinden gerçekleştirilen sorgulama
sonucunda hazırlanan listenin ekran
görüntüsünün çıktısı ) ve atıf yapan eserin
Alan Endeksinde tarandığına dair belge.

Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim
üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı
makalelerde, öğretim elemanının eserlerine
yapılan kaynakçadaki her bir atıf

Atıfa dair belge (Atıf yapan eserin ilk sayfası
ile atıfın yapıldığı sayfanın fotokopisi ve
kaynakçanın fotokopisi)

Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası
konserde eserinin seslendirilmesi

Bestenin konser programında yer aldığına
dair kanıtlayıcı belge ve kayıt bilgisi.

1.
2.
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli
olarak sunulan tebliğ

8)TEBLİĞ11

3.

1.
2.
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü
olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan
tebliğ

3.
4.

1.
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster
olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ

2.
3.

Toplantının adının ve yapıldığı yılı
gösteren sayfa ile tebliğin ilk
sayfasının fotokopisi.
Tebliğin davet yazısının fotokopisi
ve/veya toplantı programının nihai
halini gösterir belge,
Bilim kurulunda yurt dışında çalışan
en az beş yabancı akademisyenin
bulunduğunu gösteren sayfanın
fotokopisi.

Toplantının adının, yapıldığı yılın ve
içindekiler kısmının gösterildiği
sayfaların fotokopisi.
Tebliğin kabul yazısının fotokopisi
ve/veya toplantı programının nihai
halini gösterir belge,
Tam metin olarak basılan tebliğin
ilk sayfasının fotokopisi.
Bilim kurulunda yurtdışında çalışan
en az beş yabancı akademisyenin
bulunduğunu gösteren sayfanın
fotokopisi.
Toplantının adının, yapıldığı yılın ve
içindekiler kısmının gösterildiği
sayfaların fotokopisi.
Tebliğin kabul yazısının fotokopisi
ve/veya toplantı programının nihai
halini gösterir belge,
Bilim kurulunda yurtdışında çalışan
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Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 3. Maddesi’nin (l) bendine göre “Tebliğ: Bilim kurulu bulunan
uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış (bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD,
DVD gibi medya ortamında) tebliğleri” olarak tanımlanmaktadır.
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en az beş yabancı akademisyenin
bulunduğunu gösteren sayfanın
fotokopisi
1.
2.
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü
olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan
tebliğ

3.
4.

Toplantının adının, yapıldığı yılın ve
içindekiler kısmının gösterildiği
sayfaların fotokopisi.
Tebliğin kabul yazısının fotokopisi
ve/veya toplantı programının nihai
halini gösterir belge,
Özet metin olarak basılan tebliğin
ilk sayfasının fotokopisi.
Bilim kurulunda yurt dışında çalışan
en az beş yabancı akademisyenin
bulunduğunu gösteren sayfanın
fotokopisi.

TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü

9)ÖDÜL12
(Çalışma/proje/
yayın
teşvik/teşekkürbaşarı belgesi ve
plaketi/burs/onur
belgesi/hizmet
belgesi hariç)

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan
alınan bilim ödülü
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından
alınan bilim ödülü
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum,
konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim
ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül
(adına belge düzenlenen öğretim elemanı
başvurabilir)
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans
ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat
kurulu tarafından verilen ödül (adına belge
düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)

1.

2.

Çalışma/proje/ yayın
teşvik/teşekkür-başarı belgesi ve
plaketi/burs/onur belgesi/hizmet
belgesi hariç ödül belgesinin veya
ödül alındığına dair kurul kararının
fotokopisi.
Ödülü veren kurulun alanındaki
uzman kişilerden oluştuğunu
gösteren belgenin fotokopisi.

Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından
verilen ödül
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Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 3. Maddesi’nin (g) bendine göre “Ödül: 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 ve sanatsal ödülleri” olarak
tanımlanmaktadır.
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