
Adayın Adı-Soyadı, Unvanı:   
  

Kadrosunun Bulunduğu Birim:  
  

Bölümü:  
  

  

2019 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Kontrol Listesi  
(Kontrol listesi sık yapılan hataları önleme amacını taşıdığından burada belirtilmeyen hususlar için “Akademik Teşvik Ödeneği 

Yönetmeliği” mutlaka okunmalıdır. Sadece evrak teslimi yapılan maddelere cevap verilmelidir.)  

  
  
Evet  

  
  
Hayır  

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği okunup, orada yazılan hususlara dikkat edildi mi?  (    )  (    )  

Teşvik başvurusu sadece kendi alanı ile ilgili mi?  (    )  (    )  

Başvuru dosyası, YÖKSİS’ten indirilen beyanname formundaki sıraya göre teslim edildi mi?  (    )  (    )  

Teşvik kapsamında yapılan tüm akademik faaliyetlerin 2019 yılına ait olduğuna dikkat edildi mi?  (    )  (    )  

Kitap veya Kitap Bölümü    
Kitapların ISBN numaraları kontrol edildi mi?  (    )  (    )  

Kitap ve bölüm yazarlığı, kitap editörlüğü için yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu veya sözleşme mevcut mu?  (    )  (    )  

Kitabın kapak ve basım yılı belgelendirildi mi?  (    )  (    )  

Küratörlük kitapları ve sınavlar için hazırlanan soru kitaplarının değerlendirme dışı olduğu dikkate alındı mı?  (    )  (    )  

Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayınlanmış bildiriler, Kitap ve/veya Kitap Bölümü 
kategorisinde değerlendirme dışı olduğu dikkate alındı mı? (    )  (    )  

Kitap ve kitap bölümünün yeni baskısı için daha önce teşvik başvurusunda bulunulmadığına dair yazı mevcut mu?  (    )  (    )  

Kitabın basıldığı yayınevinin Üniversitemiz tarafından tanınmış kabul edilen yayınevi olduğu belgelendirildi mi?  (    )  (    )  

Kitabın basıldığı yayınevi en az 5 yıldır faaliyet gösteriyor mu, aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap basıldı mı?  (    )  (    )  

Makale    
Derginin basılmış olduğu veya elektronik ortamda yayınlandığı belgelendi mi? (Cilt, Sayfa, Yıl bilgisi gerekir.)  (    )  (    )  

Diğer uluslararası hakemli derginin beş yıldır yılda en az bir sayı yayınlanmış olduğu belgelendirildi mi?  (    )  (    )  

Makale tam metin olarak yayımlanmış mıdır? (Basımı gerçekleştirilmemiş ancak DOI numarası mevcut olan makaleler teşvik kapsamında 
değerlendirilmemektedir. )  

  
(    )  

  
(    )  

Uluslararası hakemli derginin editör veya yayın kurulu uluslararası mıdır?   (    )  (    )  

Derginin bilimsel değerlendirme sürecinin nasıl işlediği derginin internet sayfasında yer almakta mıdır?  (    )  (    )  

Derginin internet sayfası üzerinden yayınlanan makalenin künyesine ulaşmak mümkün müdür?  (    )  (    )  

Derginin tarandığı endeks bilgisi, içindekiler bilgisi ve makalenin giriş sayfası belgelendirildi mi?  (    )  (    )  

Alan endeksi olarak sunulan çalışmaların, ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda yapılan tanıma uygun olup olmadığı kontrol edildi mi?  (    )  (    )  

Dergi Editörlüğü ve Editör Kurulu Üyeliği    

Beyan edilen editörlük ve editör kuruluğu üyeliği sayısının biri geçmemesine dikkat edildi mi?  (    )  (    )  

Uluslararası Kongre/Sempozyum Şartları    

Uluslararası sayılmak için gerekli olan beş farklı ülkeden konuşmacının katıldığı belgelendirildi mi?  (    )  (    )  

Tebliğin ilgili etkinlikte sunulduğu belgelendirildi mi (etkinlik programı veya katılım belgesi)?  (    )  (    )  

Sunulan tebliğin, elektronik veya basılı tebliğ kitapçığında yer aldığı belgelendirildi mi?  (    )  (    )  

Yayınlanmış tam metin bildirinin sunulması koşulu sağlandı mı? (Uluslararası toplantılarda “Özet” basımlar kabul edilmemektedir.)  (    )  (    )  

Atıf    
Atıf alınan yılın 2019 yılı olduğu ve endeks bilgisinin doğru olduğu ve kendine atıf yapılmadığı kontrol edildi mi?  (    )  (    )  

Atıf yapılan yayının kapak ve çalışmanın ilk sayfası, endeks bilgisi ve atıf alınan sayfa belgesi mevcut mu?  (    )  (    )  

Atıf alınan çalışma erişime kapalı ise, alınan ekran görüntüsü/fotoğraf vb. yöntemlerin doğruluğu kontrol edildi mi?  (    )  (    )  

Aynı çalışmaya, başka bir çalışmada birden fazla kez yapılan atıflar, tek atıf olarak değerlendirildi mi?  (    )  (    )  

Proje    
Proje süresinin en az 9 ay olması koşulu sağlanıyor mu? Proje, AR-GE niteliği taşıyor mu?  (    )  (    )  

(BAP), yerel kalkınma, topluma hizmet, mesleki eğitim, sosyal sorumluluk ve benzeri amaçlar için fon sağlayan Türkiye İş Kurumu, Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kalkınma ajansları ve benzeri kuramların destekleri, döner sermaye 
üzerinden yapılan bilirkişilikler ve danışmanlıklar, Avrupa Birliği Katılım öncesi Mali Yardım projelerinin teşvik kapsamında 
değerlendirmeye alınmadığı kontrol edildi mi?  

(    )  (    )  

Projenin sürdürüldüğü kurumdan onay belgesi var mı? Proje sonuçlandırıldı mı? Projenin sonuç raporu var mı?  (    )  (    )  

Araştırma    

Araştırma süresi en az 2 ay mı?  Araştırma AR-GE niteliği taşıyor mu?  (    )  (    )  

Araştırma için ilgili Yükseköğretim kurumun yönetim kurulu izni dosya kapsamında yer alıyor mu?  (    )  (    )  

Araştırma başarı ile yürütülüp ve sonuç raporu yetkili mercilerce başarılı bulunarak sonuçlandırıldı mı?  (    )  (    )  

BAP destekli projelerde yapılan araştırmaların teşvik kapsamında değerlendirilmediği dikkate alındı mı?   (    )  (    )  

Patent    

Ulusal patent için incelemeli patent tescil belgesi; Uluslararası patent için araştırma raporu ve tescil belgesi var mı?  (    )  (    )  
Kontrol listesinin özenle gözden geçirilerek, eksiksiz teslim edildiği ve teşvik değerlendirmesinin yönetmeliğe uygun biçimde yapıldığı, adayın başvuru 
dosyasında tespit edilen eksiklerin adayla görüşülüp dosyaya eklendiği, komisyon üyelerinin tereddüte düştüğü maddeler ile ilgili açıklayıcı rapor yazılarak üst 
komisyona gönderildiği, beyan / kontrol edilmiştir. 
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