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SIKÇA SORULAN SORULAR ve CEVAPLAR 

 

SORU CEVAP 

Akademik teşvik başvurusu sırasında geçici 

görevli olduğum üniversiteye mi kadromun 

bulunduğu üniversiteye mi başvuru yapacağım? 

Maaşınızı aldığınız üniversiteye başvuru 

yapmanız gerekmektedir. 

 

YÖK‘ten doçentliğini almış fakat üniversiteden 

kadro almamış ve üniversitede halen öğretim 

görevlisi olarak görünen kişi hangi ünvanıyla 

akademik teşvik başvurusu yapabilir? 

Üniversitedeki ünvanı temel alınır, kadro 

ünvanı öğretim görevlisi olduğu için 

öğretim görevlisi olarak değerlendirilir.  

 

Başvuru sahibinin ham puanı değerlendirilmekte 

midir?  

Hayır, net puan üzerinden akademik teşvik 

ödemesi yapılmaktadır. 

Akademik teşvik için başvuru yapacağım ancak 

kısa bir süre içinde kadrom başka üniversiteye 

aktarılacak, teşvik ödeneğimi hangi kurumdan 

alabilirim? 

Şu an kadronuzun bulunduğu üniversiteye 

başvurmanız gerekmektedir.  

 

Projelerle ilgili hangi belgeler sunulmalıdır?  

 

“Akademik Teşvik Usul ve Esaslar” 

dokümanında (5. Faaliyet Türlerine Göre 

Kanıtlayıcı Belgeler) başlığı altında 

sunulan (1) Proje bölümünde belirtilen 

belgeler sunulmalıdır. 

Döner sermaye aracılığı ile yürütülen projeler 

akademik teşvik kapsamında mıdır?   

AR-GE niteliğinin olması ve en az 9 ay 

sürmesi temel kriterdir.  

Proje alt yapı projesi olarak gerçekleştirilmiş ve 

araştırma projesi olarak YÖKSİS’e girilmiş ise 

akademik teşvik puanı alabilir mi? 

Alt yapı projeleri akademik teşvik 

kapsamında değerlendirilmemektedir. 

 

YÖKSİS’e projenin bitirme yılını mı, sonuç 

raporunun tarihini mi girmem gerekir? 

Onaylı sonuç raporunun tarihi temel 

alınmaktadır. 

Araştırma faaliyetini girmeme rağmen sistem 

puan vermiyor? 

 

Araştırma başlangıç ve bitiş tarihleri 

arasında en az dört ay süre olmalı yoksa 

YÖKSİS puan hesaplamamaktadır. 

Soru kitapları ve ders kitapları akademik teşvik 

kapsamında değerlendirilir mi?  

Soru kitapları ve ders kitapları akademik 

teşvik kapsamında değerlendirilmez.  

Çeviri editörlüğü ve bölüm çevirisine puan 

alınabiliyor mu?  

Hayır, puanlanamamaktadır. 

Editörlükten nasıl puan alabilirim? “Akademik Teşvik Usul ve Esaslar” 3. 

Yayın başlığı altında belirtilen c ve d 

maddelerindeki esaslar dikkate alınmalıdır.   

Misafir editör (Guest Editor) puan alabilir mi? Hayır, puan alamamaktadır. 

Tezime (Doktora/Bütünleşik doktora) yapılan 

atıfları YÖKSİS’e nasıl girebilirim? 

 

Yönetmelik “sadece teşvik kapsamındaki 

faaliyetlerden teşvik kapsamındaki 

faaliyetlere yapılan atıflar sayılmaktadır” 

şeklinde bilgi içermektedir. Bu nedenle teze 

yapılan atıflar puanlamaya dahil edilmez. 
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Makaleme diğer bir tezden atıf yapılmış bunu sayı 

olarak girebilir miyim? 

 

Atıf sayıları ekranında verilen yerler 

dışında eserlerinize yapılan atıflar (bir 

tezden) sayı olarak girilemez. 

Çeviri kitaba yapılan atıf puan alır mı?  

 

Yönetmelik “sadece teşvik kapsamındaki 

faaliyetlerden teşvik kapsamındaki 

faaliyetlere yapılan atıflar sayılmaktadır” 

şeklinde bilgi içermektedir. Bu nedenle 

çeviri kitaba gelen atıflar puanlamaya dahil 

edilmez. 

Başvuru sahibi, atfın kanıtlanmasında ilgili 

makalenin tamamının çıktısını sunmalı mı?  

“Akademik Teşvik Usul ve Esaslar” 7. Atıf 

başlığı altında belirtilen esaslar dikkate 

alınmalıdır.   

Atıf eğer kaynakçada var fakat metin içinde yoksa 

ya da tam tersi metin içinde var ama kaynakçada 

yoksa kullanılabilir mi? 

“Akademik Teşvik Usul ve Esaslar” 7. Atıf 

başlığı altında belirtilen esaslar dikkate 

alınmalıdır.   

Yurt dışında yapılan bir tezde başvuru sahibinin 

SCI makalelerine atıf varsa bu faaliyet puan 

alabilmekte midir? 

Sadece yönetmelik kapsamında 

değerlendirilen yayınlara veya eserlere 

yapılan atıflar dikkate alınır, diğerleri 

kapsam dışıdır.  

Üniversite ve liselerde sunulan ders materyali 

sergi ya da çalıştay olarak YÖKSİS’e girilebilir 

ve akademik teşvik puanı alabilir mi? 

Hayır, ilgili faaliyet akademik teşvik 

ödeneği kapsamı dışındadır.  

 

Ders kapsamındaki sergiler (örn; materyal 

tasarımı dersi kapsamında yapılan sergi) puan 

alabiliyor mu? 

“Akademik Teşvik Usul ve Esaslar” 5. 

Sergi başlığı altında belirtilen esaslar 

dikkate alınmalıdır.   

Televizyona çıkmak ve görüş açıklamak, yorum 

yapmak, ses veya görüntü kaydı almak özgün 

kişisel kayıt olarak kabul edilmekte midir?  

“Akademik Teşvik Usul ve Esaslar” 3. 

Yayın f) Performansa dayalı ses veya 

görüntü kaydı başlığı altında belirtilen 

esaslar dikkate alınmalıdır.   

Bilim veya materyal sergileri puan alır mı?  “Akademik Teşvik Usul ve Esaslar” 5. 

Sergi başlığı altında belirtilen esaslar 

dikkate alınmalıdır.   

Paneller puanlamaya dahil edilir mi? “Akademik Teşvik Usul ve Esaslar” 

dokümanında belirtilen esaslar dikkate 

alınmalıdır.   
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SIKÇA YAPILAN HATALAR 

 

 Akademik teşvik başvuru dosyalarının usul ve esaslar dikkate alınmadan hazırlanması 

 Editör kurulu üyeliklerinin puanlamaya dahil edilmesi 

 Yardımcı editörlüklerin veya alan editörlüklerinin puanlamaya dahil edilmesi 

 Online olarak yayınlanmış (henüz cilt, volum, sayfa numarası almamış) makalelerin 

puanlamaya dahil edilmesi 

 Erken görünüm makalelerden yapılan atıfların puanlamaya dahil edilmesi 

 Yönetmelikteki araştırma ve proje tanımına uymayan projelerin puanlamaya dahil 

edilmesi 

 Yönetmelikteki kriterleri sağlamayan konferans, sempozyum veya kongrede sunulan 

tebliğlerin puanlamaya dahil edilmesi 

 Hacettepe Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri’nde 

belirtilen kanıtlayıcı belgelerin sunulmaması, eksik olarak sunulması veya özensiz 

hazırlanması 

 Puanlamaya dahil olmayan faaliyetlerin puanlamaya dahil edilmesi 

 Puanlamaya dahil olan faaliyetlerin farklı bir kategori altında değerlendirilmesi (örneğin: 

derleme makalelerin araştırma makalesi gibi sunulması, ulusal yayınların uluslararası 

yayın olarak sunulması, indeks bilgilerinin yanlış gösterilmesi, aynı özgün bilimsel kitapta 

ikiden fazla bölüm beyan edilmesi, vb.) 

 İlgili faaliyet yılı dışındaki (bir önceki yıl veya bir sonraki yıl gibi) faaliyetlerin 

puanlamaya dahil edilmesi 

 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde yayımlanmış derleme 

makalelerin (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap 

eleştirisi) puanlamaya dahil edilmesi 

 


