
 

 

2020 YILI AKADEMĠK TEġVĠK YÖNETMELĠĞĠ VE KONGRELER HAKKINDA 

Değerli bilim insanı meslektaşlarımız, 
Biz akademisyenlerin asli görevi bilimsel araştırmalar yapmak ve bulgularımızı makale, kitap, kongre, 

proje, ders vermek gibi farklı mecralarda bilim dünyasının ve insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu 

çalışmalarımızı yaparken belirli kurumlardan maddi ve manevi destek almamız son derece önemlidir. 

Özellikle büyük bütçeli araştırma projeleri gibi faaliyetlerin bütçelerinin üst kurumlar tarafından 

finanse edilmesi kaçınılmazdır. Dönem dönem bir takım destekler, kaynaklar sağlansa da biz 

akademisyenlerin salt destek/teşvik kaygısı ile hareket etmemesi, gerek teorik gerekse de uygulamalı 

çalışmalarımızı en nitelikli hali ile tamamlayıp yukarıda ifade edilen makale, kongre, kitap gibi farklı 

mecralarda her zaman yayınlama çabası içerisinde olması son derece önemlidir. Mevzuatlar, 

uygulamalar değişse de nitelikli bilimsel çalışmaların ölümsüzlüğü ve yalnızca yazarlarına ait olduğu 

gerçeği hiç bir zaman değişmeyecektir. Bu bağlamda gayretli bilimsel çalışmalarımızı sürdürmemiz, 

gerek bizlerin bilim insanı olarak bireysel gelişimimize sağlayacağı katkı ve gerekse de ülkemizin 

kalkınması noktasındaki katma değeri göz ardı edilemez bir gerçektir. Bugün yapılmış olan bir 

çalışmanın herhangi bir mevzuat kapsamı dışında kalması bu çalışmanın bilimsel olarak yetersiz 

olduğu anlamı taşımadığı gibi o çalışmaya yönelik tüm gayretlerin boşa gittiği, fonksiyon dışı kaldığı 

anlamına da gelmemektedir. Tüm bilim, fikir ve sanat eserleri müelliflerine aittir ve yazarlarının 

künyelerinde, öz geçmişlerinde onların gayretlerinin ürünü olarak kendilerini göstererek müelliflerini 

temsil etmektedirler. Özellikle bilimsel çalışmaları salt bir ülkeye münhasır olarak kabul etmemek, 

bulguların tüm dünya literatürüne kazandırıldığını unutmamak gerekmektedir. Bu saikle yapılacak tüm 

nitelikli çalışmalar her zaman geçerliliğini koruyacaktır. 
Tüm meslektaşlarımızı gayretli çalışmaları için kutlar, akademik yaşamlarında başarılar dileriz 

Prof.Dr. Salih ÖZTÜRK 

İksad Bilim Kurulu Başkanı 
 
DOÇENTLĠK VE TEġVĠK ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMA 
Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLĠK ve AKADEMĠK TEġVĠK kriterleri iki farklı kurum 

tarafından (ÜAK ve YÖK) farklı mevzuatlarla düzenlenmektedir. 
 
ĠKSAD KONGRE: İksad Kongre Platformunda (www.iksadkongre.org) doğrudan doğruya İKSAD 

tarafından düzenlenen kongrelerin yanı sıra başka kurumlar (üniversiteler, enstitüler, belediyeler, 

bilimsel dergiler gibi) tarafından düzenlenen kongrelerin tanıtımlarının da yapıldığı bir mecradır. 

Sitemizde tanıtımını yayınladığımız kongrelerin tamamının bilimsel etik ilkelere uygun olması, 

hakemli olması ve hakem sürecinin titizlikle yürütülmesi şartını aramaktayız.   

 

ĠKSAD YAYINEVĠ: 2014 yılında kurulan İKSAD yayınevi (www.iksad.net) bugüne kadar Çin’den 

Suudi Arabistan’a kadar farklı ülkelerden farklı yazarlara ait 700’ün üzerinde bilimsel kitap 

yayınlamıştır. Kitaplarımız yurt içinde ve yurt dışında pek çok üniversitede (ilk 500’deki üniversiteler 

dahil) kataloglanmaktadır. Yayınevimiz ÜAK ve YÖK’ün tanımladığı Uluslararası Yayınevi 

kriterlerini karşılamaktadır. 

 
DOÇENTLĠK: İKSAD Kongrelerinin tamamı uluslararası akreditasyona sahiptir. Kongrelerimiz 

121 ülkede uluslararası bilimsel etkinlik olarak tanınmakta, ülkemizde ise ÜAK mevzuatına göre 

öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalar da dahil 

olmak üzere akademik yükselme kriterlerinin tamamını karşılamaktadır.  
 
AKADEMĠK TEġVĠK: 16 Ocak 2020 tarihinde YÖK tarafından çıkarılan Akademik Teşvik 

Yönetmeliği'ne göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenmiş olan bir kongre katılımcısının 

teşvikten faydalanabilmesi için 2 kategoride 5 şartı karşılaması gerekmektedir  

 
1. KATEGORĠ: Kongrenin sağlaması gereken Ģart  
- Kongre sunulan bildirilerin yarıdan fazlasının YABANCI (TC vatandaşı olmayan) katılımcılar 

tarafından sunulması 
- Kongre sonrası ISBN'li kongre kitabı yayınlanmış olması 



 

 

- Bu yabancı katılımcıların Türkiye dışında en az 5 ülkeden olması gerekmektedir. 

Bir örnekle açıklamak gerekirse 
Yurt dıĢında katıldığınız bir kongre: Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 adet bildirinin sunulduğu 

bir kongreye katıldığınızı varsayalım. Kongrede sunulan bildirilerden 10 tanesi TC vatandaşı 

katılımcılar ve 90 tanesi de Amerikan vatandaşı katılımcılar tarafından sunulmuşsa yabancılar 

tarafından sunulan bildirilerin 5 farklı ülkeden katılımcı tarafından sunulmuĢ 

olması Ģartını karşılamadığı için bu kongre teĢvikte kullanılamaz.  Ancak bu 90 bildiri ABD, 

Kanada, Gürcistan, Rusya, Çin gibi 5 farklı ülke akademisyenlerince sunulmuşsa akademik teşvik 

kriterlerini karşılar. 
Yurt dışında katıldığınız kongrenin katılımcılarından %51 ve daha fazlası TC vatandaşı ise hiç bir 

Ģekilde akademik teşvikten faydalanamazsınız. Yani yukarıdaki örnekte 100 bildirinin sunulduğu bir 

kongre katılımcılarının 51 tanesi veya daha fazlası TC vatandaşı ise kongre katılımı sebebiyle 

akademik teşvikten yararlanamazsınız. 

 
Yurt içinde katıldığınız bir kongre: Ankara'da 100 adet bildirinin sunulduğu bir kongreye 

katıldığınızı varsayalım. Kongrede sunulan bildirilerden 49 tanesi TC vatandaşı katılımcılar ve 51 

tanesi de örneğin Azerbaycan vatandaşı katılımcılar tarafından sunulmuşsa yabancılar tarafından 

sunulan bildirilerin 5 farklı ülkeden katılımcı tarafından sunulmuĢ olması Ģartını 

karĢılamadığı için bu kongre teşvikte kullanılamaz.  Ancak bu 51 bildiri Azerbaycan, Gürcistan, 

Kazakistan, Rusya, İran gibi 5 farklı ülke akademisyenlerince sunulmuĢsa akademik teĢvik 

kriterlerini karşılar. 
Yurt içinde katıldığınız bir kongrenin katılımcılarından %51 ve daha fazlası TC vatandaşı ise hiç bir 

şekilde akademik teşvikten faydalanamazsınız. Yani yukarıdaki örnekte 100 bildirinin sunulduğu bir 

kongre katılımcılarının 51 tanesi veya daha fazlası TC vatandaşı ise kongre katılımı sebebiyle 

akademik teşvikten yararlanamazsınız. 

 
2. KATEGORĠ: Katılımcının sağlaması gereken Ģart 
Yukarıda sayılan kriterleri karşılayan bir kongreye katılımınızdan sonra aşağıdaki iki şartın da 

karşılanması halinde teşvikten faydalanabilirsiniz 
- Katılımcı olarak kongrede sunmuş olduğunuz bildirinin TAM METNĠ ile (ISBN'li kongre kitabında 

yayınlanmış olmalıdır) kurumunuza müracaat etmeniz gerekmektedir 
- Kurumunuzun (üniversitenizin) katılmış olduğunuz kongreyi uluslararası olarak tanıdığı yönünde 

senato/yönetim kurulu kararı almış olması gerekmektedir. Yani tüm şartları karşılayarak üniversitenize 

başvurmuş olsanız bile mevcut yönetmeliğe göre üniversitenizin de katıldığınız kongreyi 

uluslararası olarak kabul etmesi halinde teşvikten faydalanabilirsiniz. 

 
KONGRE BAġVURUSU VE YAYIN 

Kongreler 

Bir kongreye kaç bildiri geleceği, bu bildirilerden kaç tanesinin yerli kaç tanesinin yabancı katılımcılar 

tarafından gönderileceği kongre düzenleme kurulları tarafından önceden bilinememektedir. Kongrenin 

son başvuru tarihi itibariyle bu rakamlar belirginleşmekte; kayıt ve ödeme işlemlerinin tamamlanması 

ile bildiri ve katılımcı sayısı, ülkelere göre dağılımları netleşmektedir. İKSAD Kongreleri Türkiye 

dışından en az 5 ülkeden katılımla gerçekleşmektedir. Söz konusu 5 yabancı katılımcı tüm giderleri 

İKSAD bütçesinden karşılanmak üzere ülkemize davet edilerek kongrelerimize katılımları 

sağlanmaktadır. Giderleri tarafımızdan karşılanan 5 yabancı katılımcı dışından kongrelerimizden 

sosyal medya tanıtımlarımız veya önceki yabancı katılımcılarımızın önerileri üzerine farklı ülkelerden 

kendiliğinden gelen çok sayıda yabancı akademisyen de katılmaktadır. Ancak katılımcıların yarısından 

fazlasının yabancı olması durumu ülkemizde ve pek çok ülkede düzenlenen kongrelerde pek 

karşılaşılan bir durum değildir. Şöyle ki bu ancak iki durumda sağlanabilir:  

Ġlk olarak ülkemizde düzenlenen kongreler ve yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra bilim insanlarımızın 

araştırma projeleri ilgili kamu kurumları tarafından desteklenerek ülkemizin bilimsel açıdan cazibe 

merkezi haline getirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Bu yöntem uzun soluklu ve sabırlı bir 

çalışmayı gerektirir. Ülkemizde çeşitli kurumlar (üniversiteler, dernekler, düşünce kuruluşları) 

tarafından düzenlenen nitelikli kongreler ve yayıncılık faaliyetleri aslında Türkiye’nin tanıtımı ve yurt 

dışından bilim insanlarının ülkemize gelmeleri yönünde az önce belirttiğimiz “bilimsel olarak cazibe 



 

 

merkezi haline getirme” anlamında önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. İKSAD olarak 2011 

yılından beri düzenlediğimiz çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar aracılığı ile ülkemizin 

doğusundan batısına kadar (Iğdır, Şırnak, Van, Diyarbakır, Giresun, Samsun,Gaziantep, Mardin, 

Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, İzmir…..) 44 Ģehrimize Amerika’dan Japonya’ya; Rusya’dan Etiyopya’ya 

kadar 35 ülkeden binlerce yabancı bilim insanı gelmiş, Türk bilim insanları ile tanışmış ülkemizi ve 

kültürümüzü tanıyarak ülkelerine dönmüşler; sonrasında diğer meslektaşlarını Türkiye’deki kongrelere 

katılmaları için yönlendirerek teşvik etmişlerdir. 

Ġkinci yöntem ise (ki önerilmeyen ve ülkemiz bütçesine ciddi anlamda külfet getireceği düşünülen) 

kongre katılımcılarının yarıdan fazlasının yabancı ülkelerden devletimizin imkanları ile getirilmesidir. 

Ancak böyle bir uygulamanın her bir kongre için gerçekleştirilmesi mümkün değildir. 

 

Netice itibariyle uluslararası bir kongreye katılırken özellikle bilim ve düzenleme kurullarındaki ülke 

çeĢitliliği ile kongre geçmişine (geçmiĢ kongrelerin yayınlarına), kongrenin hakemli olup 

olmadığına, kongre düzenleyen kurumların akademik altyapısı ve organizasyon becerisi 

yetkinliklerine bakılarak karar verilmesi en doğru kriter olacaktır. Kongrelerle ilgili önemli bir husus 

da bilimsel çalışmaların sunumlarının yapılmasının yanı sıra alanınızdan ya da farklı alanlardan bilim 

insanları ve katılımcı kurumlarla tanıĢmak suretiyle sosyal çevrenizin genişletilmesi ve bir 

akademisyen olarak yeni ülkeler, şehirler görmek ve farklı kültürlerle tanışmaktır.  Yazımızın 

başında da belirttiğimiz üzere bir kongrenin teşvik kapsamı dışında olması hem kongrenin hem de 

katılımcıların bildirilerinin bilimsel olmadığı ve nitelikli olmadığı anlamına gelmemektedir. 

Mevzuatlar değişse de bilimsel eserler niteliklerini her zaman korurlar.  

 

Yayınlar 

Katılmayı uluslararası kongrenin programı açıklandıktan sonra şayet kongre katılımcılarının teĢvik 

yönünden yarıdan fazlasının Türkiye dışından ve en az 5 farklı ülkeden olmaması durumunda kongre 

kongre katılımı bağlamında teşvikten yararlanamazsınız. Ancak kongre katılımı sonrası çalışmanızın 

özet metnini kongre kitabında yayınlatarak tam metninizi tanınmış uluslararası yayınevi kriterlerini 

karşılayan bir yayınevi aracılığı ile uluslararası kitap bölümü olarak ya da yine ilgili yönetmelikçe 

tanımlanan uluslararası bir dergide makale olarak yayınlatabilirsiniz.  

 

Yayınevi Önerimiz 

İKSAD Uluslararası Yayınevi: https://www.iksad.net/ 

 

Dergi Önerimiz 

Avrasya Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi: https://www.euroasiajournal.com/ 

Al Farabi Sosyal Bilimler Dergisi: http://dergipark.gov.tr/farabi 

Avrasya Uygulamalı Bilimler Dergisi: https://www.euroasiajournal.org/ 

Ejons Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Dergisi: https://www.ejons.co.uk/ 
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