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1. VAKIF AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ 

 

 

Süreç Son Tarih 

Vakıf Akademik Teşvik Başvurularının başlama tarihi 26 Mart 2018 

Vakıf Akademik Teşvik Başvurularının bitiş tarihi 6 Nisan 2018 

Birim Akademik Teşvik Başvuru İnceleme Komisyonlarının değerlendirmelerini 

tamamlaması için son gün 
13 Nisan 2018 

Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu tarafından nihai 

kararların verilmesi ve sonuçların RTEÜ Geliştirme Vakfı’na iletilmesi 
24 Nisan 2018 

 

 

 

2.VAKIF AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU USULÜ 

 

Vakıf Akademik Teşvik Ödeneği başvuru, değerlendirme ve ilan süreçleri 

http://rteuvakfi.org.tr/ adresinden kullanımda olan Vakıf Akademik Teşvik Ödeneği Sistemi üzerinden 

yürütülecektir. 

Öğretim elemanları öncelikli olarak 2017 yılına ait akademik faaliyetlerini AVESİS’e girdikten 

sonra Vakıf Akademik Teşvik Ödeneği Sistemi üzerinden AVESİS’e girdikleri verileri çekecekler ve girmiş 

oldukları her bir faaliyetin kanıtlayıcı belgesini devlet teşvikinde olduğu gibi sisteme yükleyeceklerdir. 

Öğretim elemanları Vakıf Akademik Teşvik Ödeneği Sistemi üzerinden almış oldukları sonuç çıktısını 

imzalayarak Birim Vakıf Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonuna verdikten sonra herhangi bir 

evrak-belge-CD birim teşvik komisyonuna teslim etmeyecektir. Ayrıca revizyon ya da ek bilgi gibi 

taleplerde yine sistem üzerinden yürütülecektir. 

 

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER  

 

Başvuruda sunulması zorunlu olan form ve belgeler aşağıda listelenmiştir: 

a. Vakıf Akademik Teşvik Ödeneği Araştırmacı Beyan Formu: Sistem üzerinden 

başvurusunu tamamlayan araştırmacılar sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan 

bu formun çıktısını ıslak imzalı olarak Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme 

Komisyonuna teslim etmeleri zorunludur. 

b. Faaliyet Kanıtlayıcı Belgeler: Teşvik başvurusu gerçekleştirecek araştırmacıların “ 

Kanıtlayıcı Belgeler” başlığı altında belirtilen kanıtlayıcı belgeleri/bilgileri sisteme 

yüklemesi zorunludur. Sunulan belge ve bilgilerin ilgili faaliyetin Yönetmelikte 

tanımlanan koşullara uygunluğunu sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak 

yeterli düzeyde bilgi ihtiva etmesi gereklidir. 
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Ek Bilgi ve Belge Talepleri: Birim Akademik Teşvik Başvuru İnceleme Komisyonu ve/veya 

Rektörlük Akademik Teşvik Başvuru Komisyonu değerlendirmelerin tüm aşamalarında gerekli 

gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden akademik faaliyetlerine ilişkin ek açıklama, bilgi ve 

belgeler talep edebilir. Başvuru sahipleri, söz konusu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

 

 

4. FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE KANITLAYICI BELGELER 
 

1.YAYIN 

a. SCI, SCI-EXP, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerde yayınlanan makalelerin AVESİS’e 

eklenmiş olması ve makalenin tamamının sisteme yüklenmesi zorunludur. 

b. İlgili derginin SCI, SCI-EXP, SSCI ve AHCI indeksleri tarafından tarandığını gösteren belge veya 

ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası (ISI Master Journal List’ten alınmış, http://ip-

science.thomsonreuters.com/mjl/) ekran görüntüleri sunulmalıdır.  

 

 2. PROJE 

a. Proje desteklerinde projenin kabul edildiği tarih dikkate alınmaktadır. Bu nedenle Proje kabul 

yazılarının çıktısı sisteme yüklenmelidir. 

b. Eğer 1. Maddede belirtilen belgede projedeki görevinizi (yönetici, yürütücü) gösteren bilgiler 

yer almıyor ise ayrıca projedeki görevinizi doğrulayacak kanıtlayıcı belge de sunulmalıdır. 

c. TÜBİTAK kapsamı dışında yapılan diğer projelerde (EK 1 ve EK 2 de yer alan) sözleşme tarihi 

dikkate alınır. 

 

 

3. KİTAP 

a. Kitabın kapak, basım bilgileri ve içindekiler sayfalarının yer aldığı belge sunulmalıdır. 

b. Uluslararası kitabın yabancı dilde olma şartı vardır (Yabancı uyrukluların kendi anadilleri dışında 

olması zorunludur). 

c. Yazarın isminin geçtiği sayfa ile Üniversitemizin adının geçtiği sayfa sisteme yüklenmelidir. 

d. Kitap bölümü için; kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfaları ve ilgili bölümün örneği 

sunulmalıdır 

e. Kitap tanınabilirliğinde YÖK Akademik Teşvik kuralları dikkate alınır. 

f. Sempozyumlardan oluşturulan bildiri kitapları, tezlerden üretilen kitaplar ve basılı kitap 

formatında olmayan çalışmalar teşvik kapsamı dışındadır. 

 
 
 

4. ATIF 

a.  SCI, SSCI, SSCI-Expanded ve AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için, Web of 

Science’ın web sayfası üzerinden gerçekleştirilen atıf sorgulama sonucunda, araştırmacının 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
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yayınlarına atıf yapan diğer yayınların listesini içeren web sayfası ekran görüntüleri 

sunulmalıdır. Ekran görüntüsünde atıf alan makalenin başlığının tam görünmesi sağlanmalıdır. 

Diğer hallerde hem atıf yapılan makale hem de atıf yapan makale ve indeks bilgileri sisteme 

yüklenmelidir. 

b. Atıf yapılan makalenin mukakkak suretle AVESİS’e WOS üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. 

Aksi taktirde teşvik sisteminde atıf alınan makale görülmemektedir. 

c. Self atıflar geçersizdir 

d. Atıf yapılan makalenin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adresli olması zorunludur. 

e. Atıf yapan makalenin cilt ve sayı numarası alması zorunludur.  

 

 

 

5. PATENT/FAYDALI MODEL 

a.   Patent ve faydalı modellerde Türk Patent Enstitüsü’nden alınan tescil belgesindeki tarih 

dikkate alınır ve kanıtlayıcı belge olarak bu belgenin sisteme yüklenmesi zorunludur 

 

6. DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ 

a. Teşvik kapsam yılı içerisinde ISI-Web of Science kapsamındaki dergilerde birden fazla yardımcı 

editörün bulunduğu dergilerde sadece baş editör, ya da sadece tek editörün bulunduğu 

dergilerde dergi editörü teşvikten faydalanır. Baş editör/editör isminin geçtiği sayfalar sisteme 

yüklenmelidir. 

b. Derginin hangi indeks(ler) kapsamında tarandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı 
internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır.  

 

 

5. TEŞVİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLERLE İLGİLİ İLKELER 

 

GENEL İLKELER 

1. Teşvik ödemesi 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri 

kapsamaktadır. 

2. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adres edilmeyen bütün faaliyetler teşvik kapsamı dışındadır 

3. Yayın teşvik ödemesinin yapılabilmesi için yayının Üniversitenin adına yapılması zorunludur.  

Yayınlarda mutlaka aşağıdaki ifadelerden birisi adres olarak kullanılmalıdır:  

- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

- Recep Tayyip Erdogan University  

- The University of Recep Tayyip Erdogan,  



4 
 

4. Vakıf teşvik ödemesi sadece Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin kadrolu veya sözleşmeli 

öğretim elemanları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 ve 40/b maddesi uyarınca 

Üniversitemizde görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılır 

5. Araştırmacılar akademik faaliyetlerini AVESİS’e girmek zorundadır. Özellikle yayınlar WOS 

(WEB of Sciences) sistemi üzerinden girilmediği taktirde yayın ve atıflar Vakıf Akademik 

Teşvik Sistemi’nde gözükmemektedir. 

6. TÜBİTAK Projelerinde, panel aşamasına girmiş ve desteklenmiş projeler ile panel aşamasına 

girmiş, proje özgün değerinden başarılı bulunmuş ancak desteklenmemiş projelerin başvuru 

sahiplerine (Proje Yöneticisi veya Yürütücüsü) teşvik ödenir. 

7. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çalışanlarının yürütücü veya yönetici olduğu projeler teşvik 

kapsamındadır. 

8. Öğretim elemanı aynı isim ve içerikteki proje ile ancak bir kez teşvik alır.  

9. Öğretim elemanlarına ait olan kitapların teşvik kapsamında değerlendirilebilmesi için 

çalışmanın ilk baskı olması, teşvik dönemi içinde basılmış olması ve yazar adının yer aldığı 

bölümde ya da özgeçmiş kısmında kurum adının (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) geçmesi 

gerekmektedir. 

10. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adres edilmeyen yayınlara yapılan atıflar teşvik kapsamı 

dışındadır.   

11. Tekrar baskısı yapılmış kitap veya kitap bölümleri teşvik kapsamı dışındadır. 

12. Aynı makalenin farklı kısımlarına yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. (Farklı 

makalelerden yapılan atıflar hariç) 

 

 

 

UYARILAR:  

1- WOS NUMARASI ALMIŞ YAYINLARIN WOS ÜZERİNDEN ÇEKİLEREK AVESİSE KAYIT EDİLMESİ 

GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKTİRDE TEŞVİK PROGRAMINDA GÖZÜKMEMEKTEDİR. 

2- ATIF GİRİŞLERİ VAKIF AKADEMİK TEŞVİK SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMAKTADIR. ÖNCELİKLİ 

OLARAK ATIF ALAN 2017 YILI VEYA DAHA ÖNCEKİ YILLARDA RTEÜ ADRESLİ MAKALELERİNİZ 

WOS ÜZERİNDEN AVESİS’E YÜKLENMELİDİR. DAHA SONRA TEŞVİK PROGRAMINDA ATIF 

SEKMESİ TIKLANDIĞINDA AÇILAN PENCEREDE YILLAR İTİBARI İLE WOSDA OLAN 

MAKALELERİNİZ LİSTELENECEKTİR. HANGİ MAKALENİZ ATIF ALMIŞ İSE O MAKALE SEÇİLEREK 

ATIF SAYISI GİRİLECEK VE ONAYLANACAKTIR. 

 

 

 

 

 


