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AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İBRAHİM ÇEÇEN (IC) VAKFI

BİLİMSEL TEŞVİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç 
MADDE 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mensubu bilim insanlarının, alanlarındaki seçkin çalışmalarını 
değerlendirmek, üniversitemizdeki bilimsel çalışmaların nicelik ve nitelik olarak gelişimini sağlamak için 
İbrahim Çeçen (IC) Vakfı tarafından bilimsel teşvik ödülleri verilmesi amaçlanmıştır.  
Kapsam
MADDE 2- IC Vakfı Bilimsel Teşvik Ödülleri, her bir yıl içerisinde üretilen ve Üniversite Yönetim Kurulu 
tarafından kabul gören bilimsel etkinliklerden aldığı toplam puanı, Teşvik Taban Puanı (TTP) üzerinde olan 
akademik personele verilecek ödülleri kapsar.  
Dayanak
MADDE 3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 56. maddesi doğrultusunda bilimsel kaliteyi artırmak 
amacıyla mevcut mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşvik Kapsamı 

Teşvik Kapsamı
MADDE 4- 

1) Bu yönerge kapsamındaki IC Vakfı teşvikinden, teşvike esas etkinliklerin gerçekleştirildiği yıl 
itibarıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde aktif olarak görev yapan öğretim elemanları 
yararlanabilir. 

2) Yayın teşvik başvurusunda bulunacak akademisyenlerin ilgili çalışmalarının, Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi adresli olması ve ilan edilen teşvik yılına ait olması gerekir. Üniversiteden ayrılmış 
olanlar, ayrılış tarihi dikkate alınmaksızın bu teşviklerden yararlanamazlar. 

3) Başvurular iki ayrı grupta değerlendirilecektir: 
a) Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler - Eğitim Bilimleri, 
b) Fen Bilimleri ve Matematik- Sağlık Bilimleri. 

4) IC Vakfı tarafından her iki gruba verilecek olan teşvik miktarları, ilgili başvuru yılı için Üniversite 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

5) Her iki grupta da en yüksek puan alan 1. 2. ve 3. akademisyenlere Onur Belgesi verilmesinin yanı 
sıra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda ilave ödül 
verilebilir. 

6) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından takdir edilen teşvik miktarının bir kısmı 
nakit, geriye kalan kısmı ise uluslararası bilimsel toplantılarda katılım desteği olarak verilebilir.

7) Bu kapsamda kullanılmayan teşvik ödenekleri, bir sonraki yıl kullanılmak üzere IC Vakfı Bilimsel 
Teşvik Ödülleri bütçesine aktarılacaktır.  

Kapsam Dışı Çalışmalar 
MADDE 5- Aşağıdaki yayınlar teşvik kapsamı dışında tutulur: 

1) IC Vakfı’nın telif ücreti ödediği veya destek sağladığı yayınlar,  
2) İlk baskısı teşvikten yararlanmış olan yayınların 2’nci ve müteakip baskıları (genişletilmiş, ilaveli, 

güncellenmiş vs. gibi düzeltmeler de dâhil),
3) Puanlama tablosunun herhangi bir bölümünde bir kez puanlanmış bir çalışmanın başka bir bölümde 

tekrarlanmış olması.  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Değerlendirme
Başvuru ve Değerlendirme
MADDE 6- Başvuru ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki aşamalar izlenir: 

1) Teşvik başvuru evrakları, belirlenen takvime göre öğretim elemanları tarafından Birim Akademik 
Teşvik ve İnceleme Komisyonuna teslim edilir. Komisyon tarafından hazırlanan karar tutanakları, 
başvurular ile ilgili değerlendirme raporları ve puan tabloları Dekanlık / Müdürlük tarafından 
onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonuna üst yazı ile 
sunulur.  Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu, belirlenen takvim 
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kapsamında gerekli değerlendirmeleri yapar, hazırlanan listeyi rektörlük makamına sunar ve 
ödemeler Rektör’ün onayı ile yapılır.   

2) Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından yapılan 
değerlendirmelerde, başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilenlere ödeme yapılmaz.  

3) Ödemenin yapılmasından sonra, başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilenlere yapılan ödemeler 
kanuni faiziyle birlikte geri alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 7-  Bu uygulama esaslarının maddelerine göre karar verilemeyen durumlarda nihai karar mercii 
Üniversite Yönetim Kuruludur.
Yürürlük 
MADDE 8- Bu uygulama esasları, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yönetim Kurulunca kabul edildiği 
tarihte yürürlüğe girer.   
Yürütme 
MADDE 9- Bu uygulama esaslarını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Puanlandırma, Kısaltmalar ve Tanımlar

MADDE 10 -
Puanlandırma
Yayınlarda ve diğer bilimsel çalışmalarda puanlandırma aşağıda belirlenen esaslara göre yapılır:
1) Tek isimli çalışmalar tam puan (TP) alır. 
2) Çok isimli çalışmalarda öngörülen puanın (P) yazarlara dağılımı Tablo 2 dikkate alınarak belirlenir.
3) Makale başlığı kapsamındaki başvurular için hesaplama formülünde yer alan UBYT çarpanı, SCI, SSCI 

ve AHCI vb. kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler için; TÜBİTAK’ın belirlediği UBYT 
Programındaki (http://cabim.ulakbim.gov.tr/ubyt/#arama) puanlara karşılık gelen Tablo 3’teki çarpan 
değeriyle belirlenir. UBYT puanı belirlenmemiş olan dergiler için UBYT çarpan değeri “1” olarak 
alınacaktır.

Kısaltmalar
• SCI–Expanded: Science Citation Index‐Expanded 
• SCI: Science Citation Index
• SSCI: Social Sciences Citation Index
• AHCI: Art and Humanities Citation Index
• ESCI: Emerging Sources Citation Index 
• ISI: International Scientific Indexing
• ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
• AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve 

uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir. 
• UBYT: Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Puanı
• TP: Teşvik Puanı
• TTP: Teşvik Taban Puanı
• P: Puan
• YP: Yazar Puanı
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Tanımlar
Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki 
üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap 
yayımlamış yayınevi. Ulusal yayınevi ispatı için aşağıdaki üç belge birlikte sağlanacaktır: 
a. En az beş yıl ulusal düzeyde faaliyet yürütüldüğünü gösteren belge (yayınevinin web sayfasında kuruluş 

yılını gösteren tarihçe sayfası veya en az beş yıl önce yayımladığı bir kitabın tarih ve yayınevini 
gösteren sayfası), 

b. Yayınlarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının kütüphanelerinde kataloglandığını gösteren 
belge (en az iki ulusal üniversitenin kütüphane web sayfalarında aratılarak, yayınevinin toplamda en az 
iki kitabının bulunduğunu gösteren internet çıktısı), 

c. Daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlandığını gösteren belge (yayınevinin 
veya kitap satan kuruluşların web sayfalarında bu kitapları veya kitap sayısını gösteren sayfa/sayfaların 
çıktısı). 

Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı 
kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 
yirmi kitap yayımlamış olan yayınevi. Uluslararası yayınevi ispatı için aşağıdaki üç belge birlikte 
sağlanacaktır: 
a. En az beş yıl uluslararası düzeyde faaliyet yürütüldüğünü gösteren belge (yayınevinin web sayfasındaki 

tarihçe sayfası veya en az beş yıl önce yayımladığı bir kitabın tarih ve yayınevini gösteren sayfası), 
b. Yayımladığı kitapların YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer aldığını 

gösteren belge (en az iki yabancı üniversitenin – tanınmada sorun çıkmaması için tercihen iyi bilinen 
ABD veya Avrupa üniversiteleri – kütüphane web sayfalarında aratılarak, yayınevinin toplamda en az 
iki kitabının bulunduğunu gösteren internet çıktısı), 

c. Aynı alanda daha önce en az yirmi kitap yayımlandığını gösteren belge (yayınevinin veya kitap satan 
kuruluşların web sayfalarında bu kitapları veya kitap sayısını gösteren sayfa/sayfaların çıktısı).

Uluslararası Bilimsel Toplantı: Bilim kurulunda en az beş yabancı uyruklu ve yurt dışından araştırmacı 
bulunan bilimsel toplantı. 
Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal düzeyde farklı kurumlarda çalışan araştırmacı veya bilim insanlarının 
özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özetlerinin bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul 
edildiği toplantı.
Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün, kâğıt veya elektronik ortamda 
yayımlanmış makale.
Uluslararası Alan Endeksleri: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp YÖK tarafından 
onaylanan Doçentlik Başvurusu için kabul edilen güncel endekslerdir.
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu: Başvuru yılı için Akademik Teşvik Ödeneği 
Yönetmeliğine uygun olarak belirlenen görevleri yerine getirmek üzere bölüm başkanlıkları bünyesinde 
oluşturulmuş olan komisyonu ifade eder.
Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu: Başvuru yılı için Akademik Teşvik 
Ödeneği Yönetmeliğine uygun olarak belirlenen görevleri yerine getirmek üzere Üniversite Senatosu 
tarafından oluşturulmuş olan komisyonu ifade eder.
TTP: Geçerli dönem için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve teşviki hak edebilmek için 
gerekli asgari puandır. 
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TABLO 1
Akademik Faaliyet Türü 

1. SSCI, SCI, SCI‐ Expanded veya AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan 
Makaleler Puan 

1.1. Teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi, kitap kritiği ve özet türünden 
yayınlar dışındaki makaleler 40

1.2. Teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi, kitap kritiği ve özet türünden 
yayınlar 10

2. ESCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Makaleler Puan
2.1. Teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi, kitap kritiği ve özet türünden 
yayınlar dışındaki makaleler 25

2.2. Teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi, kitap kritiği ve özet türünden 
yayınlar 6

3. Uluslararası Alan Endeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Makaleler Puan
3.1.Teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi, kitap kritiği ve özet türünden 
yayınlar dışındaki makaleler 20

3.2.Teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi, kitap kritiği ve özet türünden 
yayınlar 4

4. Diğer hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale 
(ULAKBİM TR Dizinindeki yayınlar bu kapsamda değerlendirilecektir)

Puan

4.1.Teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi, kitap kritiği ve özet türünden 
yayınlar dışındaki makaleler

15

4.2.Teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi, kitap kritiği ve özet türünden 
yayınlar

--

5. KİTAP Puan
5. 1. Uluslararası kitap
5.1.1. Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap 80
5.1.2. Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı 50
5.2. Ulusal kitap
5.2.1. Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap 50
5.2.2. Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı 30
5.3. Kitap bölüm yazarlığı (En fazla 2 bölüm, madde veya ünite dikkate alınır.)
5.3.1. Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü 25
5.3.2. Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü 15
5.4. Ansiklopedi konu/madde yazarlığı
5.4.1. Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi 10
5.4.2. Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi 6
5.5. Kitap Tercümesi
5.5.1. Alanında yayımlamış tam kitap çevirisi 30
6. Bilimsel Toplantı (Aynı bilimsel toplantıda sunulan en fazla iki bildiri dikkate 
alınır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulan çalışmanın özeti ya da tam metninden 
sadece birisi dikkate alınır.)

Puan

6.1. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ 25
6.2. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan, tam metin olarak 
yayımlanan ve ISI endeksinde taranan tebliğ 15

6.3. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak 
yayımlanan tebliğ 10
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6.4. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ 4
6.5. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak 
yayımlanan tebliğ 6

7. Bilimsel Araştırma Projesi Puan
7.1.Yürütücü
7.1.1. Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje 
(Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)

100

7.1.2. Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş 
proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 

90

7.1.3. TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje 80
7.1.4. Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 80
7.1.5. Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi 75
7.1.6. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş 
projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)

40

7.1.7. Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri) 20
7.2. Araştırmacı
7.2.1. Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje 
(Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 

80

7.2.2. Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş 
proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 

65

7.2.3. TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje 60
7.2.4. Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 60
7.2.5. Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi 60
7.2.6. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumları hariç) tarafından desteklenmiş 
projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 

30

7.2.7. Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri) 15
8. Patent (Puanlama Tablo 2’ye göre yapılacaktır.) Puan
8.1. Uluslararası patent 100
8.2. Ulusal patent 75
9. Atıf 

a) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adresli yayınlar dikkate alınacaktır.
b) Puanlamada yazar sayısı dikkate alınmadan tam puan alınacaktır.
c) Aynı esere bir kitabın veya makalenin farklı bölümlerinde yapılan atıflar 
yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir.
d) Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı bilimsel çalışmalarda aldığı 
atıflar değerlendirilir.
e) Atıf kaleminden maksimum olarak 40 Puan alınabilecektir. 

Puan

9.1. SCI, SSCI, SCI-Expanded ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki yayınlarda yapılan 
her bir atıf için.

4

9.2. ESCI tarafından taranan dergilerdeki yayınlarda yapılan her bir atıf için. 2
9.3. SCI, SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamı dışındaki uluslararası dergilerdeki 
yayınlarda yapılan her bir atıf için.

2

9.4. SCI, SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamı dışındaki ulusal dergilerdeki yayınlarda 
yapılan her bir atıf için. 

2

9.5. Diğer bilimsel ve mesleki dergilerdeki yayınlarda yapılan her bir atıf için. 1
9.6. Uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her 
bir atıf için.

6

9.7. Ulusal kitaplarda, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir 
atıf için.

2
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TABLO 2

1. isim için YP
     
               Puan 
  ----------------------- + (Puan x 0,30)
         Yazar Sayısı 

2. isim için YP

      
                 Puan
    ---------------------- + (Puan x 0,20) 

            Yazar Sayısı

3. isim için YP
     
                Puan 
  ----------------------- + (Puan x 0,10)
         Yazar Sayısı 

4. isim için YP
      
                  Puan
    ---------------------- + (Puan x 0,05)

            Yazar Sayısı

5. isim ve sonrakiler için YP
              
                  Puan
    ---------------------- 

            Yazar Sayısı 

                        

TABLO 3
UBYT PUANI *ÇARPAN

0-10 1,00
11-20 1,25
21-30 1,50
31-40 1,75
41-50 2,00
51-60 2,25
61-70 2,50
71-80 2,75
81-90 3,00
91-100 4,00

* Sosyal Bilimler alanında UBYT çarpanı 1,5 ile çarpılır.
Makale kapsamındaki başvurular için TP = YP x UBYT formülü kullanılır.
Makale kapsamı dışındaki hesaplamalar için TP = YP formülü kullanılır.
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Faaliyet Türlerine Göre Kanıtlayıcı Belgeler 

Akademik Teşvik Ödeneğine başvuracak öğretim elemanlarının ilgili yönetmeliği dikkatli bir 
şekilde incelemeleri gerekmektedir. Her bir faaliyet için açıklamalar ve ilgili komisyonlara 
sunulması gereken kanıtlayıcı belgeler aşağıda sunulmuştur. 

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 eder. 

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. 

Kanıtlayıcı belgeler: 

Destekleyen kuruluş tarafından onaylı ve projenin teşvik uygulamasına esas olan yılda başarılı 
bir şekilde sonuçlandığını (kapatıldığını) gösteren belge sunulmalıdır. Bu belgede projedeki 
göreviniz (yürütücü, araştırmacı veya danışman) açık ve net bir şekilde belirgin olmalıdır. 
Bunun aksi durumunda projedeki görevinizi doğrulayacak kanıtlayıcı resmi ek belge 
sunulmalıdır. Proje personeli tarafından yazılan, resmi kurumlarca onaylı olmayan hiçbir belge 
kabul edilmez. 

Sadece Tablo 1’in 7. maddesinde belirtilen proje kalemlerinde yer alan Ar-Ge niteliğindeki 
projeler puanlamada dikkate alınacaktır.

Yayın 

Bilimsel yayın: üniversite veya araştırma kurumlarında özgün araştırma sonuçlarının bilim 
insanları tarafından erişimi sınırlı veya açık olan kaynaklarda paylaştıkları dokümanlara verilen 
isimdir. 

1. Bilimsel (Tez Hariç) Kitap, Ders Kitabı, Kitap Tercümesi, Kitap Bölümü: 

Kanıtlayıcı belgeler: 

a. Kitabın künyesi (kapak, basım bilgileri ve içindekiler sayfaları) 

b. Ulusal yayınevleri için, ilgili yayınevinin en az beş yıl ulusal düzeyde düzenli olarak faaliyet 
gösterdiğini ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış olduğunu 
gösteren belge.  

c. Uluslararası yayınevleri tarafından basılan kitaplar için,  

- İlgili yayınevinin en az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli olarak faaliyet gösterdiğini ve 
aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış olduğunu gösteren belge,  
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- Yükseköğretim kurumunun tanıdığı diğer yabancı yükseköğretim kurumlarının 
kütüphanesinden temin edilen ve dikkate alınan yayınevinin yayınlarının ilgili kütüphane 
tarafından kataloglandığını gösteren belge. 

2. Ansiklopedi Konu/Madde Yazarlığı: 

Kanıtlayıcı belgeler: 

a. Ansiklopedinin kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfası ve ilgili konunun/maddenin örneği 
sunulmalıdır.  

b. İnternet ortamda yayımlanan ansiklopediler için ilgili konunun/maddenin bulunduğu web 
sitesinin ekran görüntüsünün sunulması ve ekran görüntüsünün alındığı internet sitesi 
adresinin belirtilmesi zorunludur. 

3. Özgün/Derleme Makale ve Diğer Makaleler 

Kanıtlayıcı belgeler: 

SCI, SCI-EXP, SSCI, AHCI ve ESCI indekslerinde taranan dergilerdeki makaleler için;

a. Makalenin ilk sayfası

b. İlgili derginin SCI, SCI-EXP, SSCI, AHCI ve ESCI indeksleri tarafından tarandığını 
gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası (ISI Master Journal List’ten 
alınmış, http://ipscience.thomsonreuters.com/mjl/) ekran görüntüleri sunulmalıdır. 

c. Derginin yılda en az bir kez olmak üzere son üç yıldır yayımlandığını gösteren belge. 

Alan indekslerine giren veya diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler için; 

a. Makalenin ilk sayfası

b. İlgili derginin hangi alan indeksinde tarandığını gösteren belge. 

c. Derginin yılda en az bir kez olmak üzere son üç yıldır yayımlandığını gösteren belge. 

ESCI İndeksine giren dergilerde yayınlanan makaleler için; 

a. Makalenin ilk sayfası

b. İlgili makalenin yayınlandığı derginin http://ip-science. thomsonreuters. 
com/cgibin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX adresinde ESCI’de tarandığını gösteren belge.  

c. Derginin yılda en az bir kez olmak üzere son üç yıldır yayımlandığını gösteren belge. 

Patent  

Kanıtlayıcı belgeler: 

TPE veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş patent tescil belgesi örneği sunulmalıdır. 
Uluslararası patent belgesi İngilizceden başka bir dilde alınmışsa onaylı tercümesi ile birlikte 
sunulmalıdır 

Atıf 

Kanıtlayıcı belgeler: 
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a. Kitaplarda yapılan atıflar için, kitabın kapak, basım ve kaynakçalar sayfalarını gösteren 
doküman sunulmalıdır. Basım sayfası kitabın yayınevi, basım yılı ve telif haklarına yönelik 
bilgilerin bulunduğu sayfadır. 

b. SCI, SSCI, AHCI veya ESCI indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için, Web of 
Science’ın web sayfası üzerinden gerçekleştirilen atıf sorgulama sonucunda, araştırmacının 
yayınlarına atıf yapan diğer yayınların listesine ve atıf yapan yayınların türüne dair bilgi 
içeren web sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır.  

c. Diğer dergilerdeki atıflar için her bir atfın yapıldığı yayının ilk sayfası ve kaynakçaların yer 
aldığı belge sunulmalıdır. 

Tebliğ 

Kanıtlayıcı belgeler: 

a. Tebliğin yayımlanmış halinin (tam metinin ilk sayfası ve/veya özet metin) kopyası 
sunulmalıdır.  

b. Sunulan belgeler tebliğin davetli, sözlü tam metin, sözlü özet veya poster olarak 
sunulduğunu değerlendirmeye yetecek düzeyde bilgi içermelidir.  

c. Uluslararası etkinliğin bilim kurulunda en az beş yabancı uyruklu ve yurt dışından 
araştırmacı bulunduğuna dair belge, broşür veya internet sitesi ekran görüntüleri 
sunulmalıdır.  
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Başvuru Dosyası Hazırlayacak Öğretim Elemanlarının Dikkat Etmesi Gereken Noktalar  

 
 El kitabı, dergi eki, kitap eki gibi yayınlar “kitap” kategorisinde yer almazlar. 

 Bildiri özet veya tam metinlerin yer aldığı kitaplar, kitap yazarlığı veya kitap içerisinde bölüm 
yazarlığı için değerlendirilmez. 

 Projelerin mali kaynaklarının sağlandığı araştırma kurum ve kuruluşlarının mutlaka 
belgelendirilmesi gerekmektedir. 

 Projeleri bütçeleyen kurum dışındaki herhangi bir kurum veya kişiden alınan proje kapatma 
belgesi geçersizdir. 

 İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin bilimsel farkındalığını 
artırmak amacıyla yapılan projelerdeki (TÜBİTAK 4000 kodlu projelerindeki gibi) “Atölye 
liderliği, rehberlik” gibi proje rolleri, IC Vakfı teşvik ödeneğinin proje puanlanması için 
kullanılamaz. 

 Öğrencilere yaptırılan faaliyetler, hiçbir şekilde IC Vakfı teşvik ödeneğinde kullanılamaz. 

 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. 

 TÜBİTAK lisans, yüksek lisans ve doktora bursları proje kapsamında değerlendirilmez. 

 TÜBİTAK Projelerindeki bursiyer görevleri teşvik kapsamında değerlendirilmez. 

 Tekrar baskısı yapılmış kitap veya kitap bölümleri IC Vakfı teşvik kapsamında 
değerlendirmeye alınmaz.

 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 zorunludur. 

 Uluslararası konferans ve sempozyumlarda sunulan bildiri ve posterlerin değerlendirilmesi için 
mutlaka “bilim kurulu (en az 5 yabancı bilim insanı)” bilgisinin eklenmesi gerekmektedir. 
Bilim kurulunun yer almadığı uluslararası toplantılar puanlama dışı kabul edilir. 
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Başvuru Dosyası Kontrol Listesi
Faaliyet Türü İstenen Belgeler Var Yok 

Sonuç raporunun, ilgili kurumca kabul edildiğini, tarihiyle birlikte gösteren belge   
Projedeki görevini (yürütücü, araştırmacı veya danışman) gösteren belge   Proje 
Araştırma sonuç raporunun ilgili kurumca sonuçlandırıldığını gösteren belge   
Ulusal veya uluslararası yayınevi şartlarını taşıyan yayınevleri tarafından basıldığını 
gösteren belge

  

Kitabın/ansiklopedinin kapak ve künye sayfası   
Yayın 

(Kitaplar) 
Kitabın/ansiklopedinin veya ilgili bölümün yazarın isminin yer aldığı sayfaları   
Makalenin ilk sayfası   
Derginin son üç yıldır düzenli yayınlandığını ve tarandığı indeksleri gösteren belge   

Yayın 
(Makale) 

UBYT puanının yer aldığı belge
Patent Patent belgesi   

Atıf yapılan makale, kitabın ilk sayfası   
Kaynakçada ilgili sayfa   Atıf 
Derginin indekslenme belgesi veya kitabın yayınevi bilgisi   
Tebliğler kitabının kapak, içindekiler ve bilim kurulunu gösteren sayfaları 
*En az beş yabancı akademisyenin bilim kurulunda yer alması gerekir 

  
Tebliğ 

Tebliğin tam metninin ilk sayfası veya özet metni   


