Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Akademik Teşvik Ödeneği Başvurusu İşlemleri
1 Ocak – Aralık 2020 Tarihleri arasındaki akademik
faaliyetlerini YÖKSİS sistemine gir. YÖKSİS Akademik
Teşvik Sisteminden Başvuru Dilekçesini oluştur.

Örnek Başvuru Klasörünü
bilgisayarına indir.

1. PROJE
Faaliyetiniz var mı?

Başvuru Klasörünün ismi;
[Unvan Ad Soyad (Bölüm)]

Evet

İlgili klasöre;
- Projedeki görevinizi, proje süresi ve bitiş tarihi
bilgilerini içeren kurum imzalı proje sonuç
raporunu ekleyin.
Proje süresi en az 9 ay olmalıdır.

Hayır
Kitapların ISBN, dergilerin ISSN numaraların olması
şarttır.

Yayınınız kitap, kitap bölümü veya editörlük ise;
İlgili klasöre
- Kitap künyesini (jenerik)
- Kitap bölümünün isim bulunan ilk sayfasını
- Yayınevi ile yapılan sözleşme belgesini
- Editörden veya yayınevinden gelen davet
mektubunu
- Yayınevinin ulusal veya uluslararası olduğunu
gösterir belgeleri ekleyin.

2. ARAŞTIRMA
Faaliyetiniz var mı?

Evet

Hayır

Evet

3. YAYIN
Faaliyetiniz var mı?

Evet

Hayır

4. TASARIM
Faaliyetiniz var mı?

Sadece dergi baş editörleri teşvik alabilir, editör
kurulu üyeleri teşvikten faydalanamazlar.

Evet

İlgili klasöre;
- Yükseköğretim kurumu yönetim kurulu izin
belgesini ekleyin.
Araştırma süresi en az 4 ay olmalı.
Yayınınız makale ise; İlgili klasöre
- Cilt, sayı ve sayfa numaraları olan makalenin
ilk sayfasını ve dergi endeks bilgilerini
- (TR Dizin, Alan ve diğer endeksler için) ayrıca
dergi künyesini (jenerik) ekleyin. Endeks
bilgilerinin dergi künyesinde yer alması
yeterlidir. Diğer uluslararası hakemli dergiler
için en az 5 yıldır yayınlanma şartı vardır.

İlgili klasöre;
- Kamu veya özel kurumlar ile yapılan sözleşme
belgesini ekleyin.

Hayır

5. SERGİ
Faaliyetiniz var mı?
Atıf yapan eser kitap veya kitapta bölüm ise ilgili klasöre;
- Atıf alan yayının cilt, sayı ve sayfa numaraları olan ilk
sayfasını
- Kitap künyesini (jenerik)
- Kitap bölümünde atıfın yer aldığı kaynakça sayfasını
- Yayınevinin ulusal veya uluslararası olduğunu gösterir
belgeleri ekleyin.

Atıf yapan eser SCI, SSCI, E-SCI, AHCI dışındaki
endekslerde taranan dergilerde ise ilgili klasöre;
- Atıf alan yayının cilt, sayı ve sayfa numaraları olan
ilk sayfasını
- Atıf yapan yayının cilt, sayı ve sayfa numaraları
olan ilk sayfasını ve atıfın yer aldığı kaynakça
sayfasını
- Atıf yapan derginin künyesi (jenerik) ve endeks
bilgilerini ekleyiniz.

Evet

İlgili klasöre;
- Serginin tarihini ve yerini gösterir belgeyi (afiş)
- Serginin ulusal/uluslararası
olduğunu gösteren onaylı belgeyi ekleyin.

Hayır

6. PATENT
Faaliyetiniz var mı?

Evet

Hayır

Evet

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU
- Her bir öğretim elemanının başvuru dosyasını sistem
üzerinden inceler, eksik belgeleri öğretim elemanına
bildirir ve tamamlanmasını ister. Eksik belgesini
tamamlayan öğretim elemanı sisteme yeni başvuru
klasörünü yükler ve komisyonu bilgilendirir.
- İncelemeler tamamlandıktan sonra Karar Tutanağını
(Bölüm) doldurarak Dekanlığa/Müdürlüğe imzalı çıktısını
ve elektronik kopyasını teslim eder.
DEKANLIK / MÜDÜRLÜK
- Bölümlerden gelen Başvuru dilekçelerini, Karar
Tutanaklarını (Bölüm) ve bu tutanakların birleştirilmesiyle
oluşturulan Karar Tutanağını (Fakülte, Yüksekokul,
Enstitü) doldurarak Rektörlük Akademik Teşvik
Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu na imzalı
çıktısını ve elektronik kopyasını teslim eder.

7. ATIF
Faaliyetiniz var mı?

Evet

Hayır

8. TEBLİĞ
Faaliyetiniz var mı?

Evet

Hayır

9. ÖDÜL
Faaliyetiniz var mı?

Evet

İlgili klasöre;
- TPE veya uluslararası yetkili mercilerce
düzenlenmiş patent tescil belgesi/sertifika ve
web sayfası görüntülerini (tarihli) ekleyin.
Atıf yapan eser SCI, SSCI, E-SCI veya AHCI ise
ilgili klasöre;
- Atıf alan yayının cilt, sayı ve sayfa numaraları
olan ilk sayfasını
- Yapılan atıfların listesi (WOS ta yer alanlar için
2020 atıf listesi, diğerleri için Google Akademik
veya Researchgate çıktısı)
- Atıf yapan makalenin yer aldığı derginin
künyesi (jenerik) ve endeks bilgilerini ekleyin.
İlgili klasöre;
- Bildiri tam metnini, bildiri kitapçığı künyesini,
sempozyum sunum programını ve katılım
belgesini
- Katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı
olduğunu ortaya koyan belgeyi ekleyin
İlgili klasöre;
- Yetkili mercilerce onaylanmış (tarihli) ödül
belgesini
- Akademik veya sanatsal ödüle ilişkin kurul
kararını ekleyin.

Hayır
Başvuru Klasörünü
sıkıştırarak başvuru
sistemine yükle.

Her faaliyet, başvuru klasöründe kendi grubu
altında bulunan, adı başvuru dilekçesinde
belirtilen ESER NO olan dizinde yer alacaktır.
Faaliyetiniz olmayan alanla ilgili dizini başvuru
klasörünüzden silebilirsiniz.

YÖKSİS Akademik Teşvik Sisteminde
oluşturulan Başvuru Dilekçesinin
çıktısını al ve imzala.

Islak imzalı başvuru dilekçesini Birim Akademik
Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna
teslim et.

