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ALINAN KARARLAR 

 

1- Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu raporları  için üst yazıya başvuru yapan 

adayların isim listelerinin eklenerek güncellenmesi uygun bulunmuştur. 

 

2- Alan indeksleri konusunda alttaki açıklama uygun bulunmuştur: 

 
Üniversitemizde 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin akademik teşvik başvuruları alınmaktadır. Akademik 
Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde alan indeksleri; ‘’Üniversitelerarası Kurul 
Başkanlığı tarafından hazırlanıp YÖK tarafından onaylanan doçentlik başvurusu için kabul edilen 
endeksler’’ olarak belirtilmiştir. Başvurulara esas olmak üzere alan indekslerinin ÜAK sayfasından 
Doçentlik Başvuru şartlarından Bilim Alanlarına girilerek kontrol edilmesi gerekmektedir.* Faaliyet 
Alan İndeksine girmiyorsa Diğer Indexler kategorinde değerlendirilebilir. 
 
 

3- Yayın/Dergi editörlüğü kapsamında baş editörlük, editörlük ve alan editörlüklerinin kabul edilmesi, 

editör yardımcısı, editör kurulu üyeliği, yayın kurulu üyeliği vb. faaliyetlerin ise puanlama dışı 

bırakılması uygun bulunmuştur. 

 

4- Yayın/Hakemlik faaliyetlerinde yönetmeliğe uygun dergilerde  bir yayının ilk kez hakemlik faaliyeti 

yapılmasının kabul edilmesine, aynı yayının düzeltmelerine (revizyonlarına, R1, R2..) yapılan 

hakemliklerin ise kabul edilmemesi uygun bulunmuştur. 

 

5- “Best review” ya da “Review certificate” şeklinde sunulan belgelerin ödül kapsamında 

değerlendirilmesinin uygun olmadığına karar verilmiştir. 

 

6- Kongre en iyi sunum ödüllerinde sertifikada yazan isimler ödül kategorisine yazılmalı ve ödülü alan 

kişi sayısı olarak ismi yazan kişi sayısı girilmelidir, sertifikada ismi yazmayanlar ödül başvurusunda 

bulunmamalıdır. 

 

7- Proceedings ya da Sempozyum/Kongre bildiri ya da bildiri özeti kitaplarının kitap kategorisinde 

değerlendirilemeyeceği,  bu tür bildiri kitaplarından editörlük, bölüm yazarlığı ve atıf puanlamasının 

“kitap” olarak yapılamayacağı uygun bulunmuştur. 
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8-  Proje pazarlarına ait proje ya da proje özeti kitaplarının kitap kategorisinde 

değerlendirilemeyeceği,  bu tür proje pazarı kitaplarından editörlük, bölüm yazarlığı ve atıf 

puanlamasının “kitap” olarak yapılamayacağı uygun bulunmuştur. 

 

9- Proceedings ya da Sempozyum/Kongre bildirilerinin “conference series” vb. şeklindeki 

periyodiklerde yayınlanması durumunda bu “conference series” şeklinde kongre kitaplarının 

periyodik basımlarının “dergi” olarak kabul edilmesinin uygun olmayacağı, bu periyodik konferans 

kitabı yayının dergi kapsamına girmediği uygun bulunmuştur.  

 

 

* Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun alan indeksi listesi ve buna ait belgeleri 

(alan indeksinin yönetmelik madde 3 a: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp YÖK 

tarafından onaylanan doçentlik başvurusu için kabul edilen endeksler sınıfına girdiğini gösterir ÜAK 

belgesi) Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üst Yazısı ekinde sunmaları gerekmektedir. 

 


