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1. Yasal Çerçeve
Başkanlık, 6 Nisan 2010 tarih ve 27544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 5978 Sayılı “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulan ve 15.7.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren bir kamu kurumudur. Başkanlığın kuruluş
amaçlarından biri, 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 739. maddesinin (1)
a bendinde ifade edildiği gibi, “Soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve
kültürel bağların geliştirilmesi için ilgili kişi, kurum, sivil toplum kuruluşu ve meslekî
yapılanmalarla birlikte yapılacak çalışmalara destek olmak ve bu faaliyetlerin bir plan
dâhilinde koordine edilmesini sağlamak” ve yine aynı kararnamenin 741. maddesinin (1)
a bendinde belirtildiği gibi, “Öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşadıkları ülkelerde
ilişkilerimizin devamını sağlamak” tır.
Öte yandan, Başkanlık tarafından verilecek desteklerle ilgili olarak, yine aynı
Kararnamenin 740. maddesinin (b) bendinde ise Başkanlığın; “Bu Bölümde belirtilen
amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kişi ve kuruluşlarca yurtiçinde ve
yurtdışında planlanan faaliyetleri idari, mali veya hibe esaslı olarak desteklemek”
görevi hükme bağlanmaktadır.
Bu doğrultuda hazırlanan Akademik Teşvik Programı (ATP), başvuru sahiplerinin başvuru
rehberini incelemeleri ve başvurularını bu rehberdeki açıklamalar doğrultusunda
hazırlayıp sunmaları gerekmektedir.
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2. Programın Amaç ve Öncelikleri
Türkiye Mezunları Akademik Teşvik Programı’nın
amacı

Türkiye

mezunlarının

Türkiye,

Türkçe,

Türk kültürü ve tarihini konu edinen akademik
çalışmalarının teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesidir.
Öncelik verilen konular şunlardır:
•

Türkiye Mezunu akademisyen ve araştırmacıların
ülkemiz kültürü, dili ve tarihi hakkında yaptıkları
çalışmalarının teşvik edilmesi

•

Türkiye Mezunu akademisyen ve araştırmacıların
bilimsel literatüre katkı sağlar hale getirilmesi

3. Öncelikli Proje Konuları
Program kapsamında akademisyen ve
araştırmacı Türkiye Mezunlarının:
•

Önde gelen akademik indekslerde
(SSCI,

SCI,

AHCI)

taranan

uluslararası dergilerde yayınlanmış
makaleleri ödüllendirilecektir.
•

Türkiye, Türkçe, Türk kültürü ve
tarihinin

tanıtılmasına

yönelik

akademik çalışmalara,
•

Özetinde ve/veya etiketlerinde
Türkiye,

Türkçe,

Türkiye/Türk

tarihi, Türk kültürü vb. anahtar
kelimelerinden en az birini içeren
makalelere, öncelik tanınacaktır.
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4. Desteklenecek Proje Türleri
Programa başvuracak mezunların, programın amaç ve öncelikleri kapsamında
aşağıdaki içerikleri kapsayacak şekilde
destek başvurusunda bulunmaları beklenmektedir.
1.

Söz konusu araştırmaların makale
formatında olması,

2.

Bahse konu makalelerin SSCI,
SCI-Expanded veya A&HCI akademik indekslerinde taranan uluslararası akademik
dergilerde yayınlanmış olması,

3.

Söz konusu makalenin proje başvuru tarihinden en fazla 1 yıl önce yazılmış olması,

4.

Çok yazarlı makaleler ancak tüm yazarların Türkiye mezunu olduğu durumlarda
desteklenecektir.

5. Proje Kapsamına Girmemesi
Gereken Faaliyetler
Aşağıda belirtilen türde faaliyetleri içeren
projeler uygun değildir:
•

Yukarıda belirtilen amaç ve öncelikli
başlıklarla örtüşmeyen faaliyetler,

•

Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa
ve toplumun genel ahlak anlayışına
aykırı faaliyetler,

•

İdeolojik

açıdan

önyargılı

olan

faaliyetler,
•

Siyasi partileri destekleyen faaliyetler,

•

Kâr amacı güden faaliyetler,

•

Destek sözleşmesinin imzalanmasından
önce başlayan faaliyetler.
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6. Sağlanacak Destek Tutarları ve Periyotları
Başkanlık tarafından her bir makale için sağlanacak;
•

Asgari Destek Miktarı: 100 USD

•

Azami Destek Miktarı: 500 USD’dir

7. Programa Kimler Başvurabilir?
Türkiye Mezunları Bilgi Sistemine kayıtlı, eğitimlerinin bir bölümünü Türkiye’de
tamamlamış yabancı uyruklu araştırmacılar teşvik programına başvurabilir.

8. Program Süresi
Program kapsamında bir makalenin teşvik
alabilmesi için programa başvuru yapılan tarihten
en fazla 1 yıl önce yazılmış olması gerekmektedir.
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9. Başvuru Adresi Formu ve Belgeler
Proje başvuruları, aşağıdaki adresten online olarak bir defaya mahsus üyelik kaydının
yapılmasının ardından programla ilgili oluşturulan başvuru formunun doldurulması
suretiyle yapılacaktır:
http://www.turkiyemezunlari.gov.tr
Başvuru formu doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve sistem üzerinden
yapılan bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmalıdır.
Başvuru formu veya zorunlu belgelerde bir eksiklik veya tutarsızlık tespit edildiğinde,
başvuru olumsuz değerlendirilecektir.
Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına
engel teşkil etmesi durumunda ek bir açıklama talep edilebilecektir.
Başvuru için zorunlu belgeler şunlardır:
1.

Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu (online)

2.

ORCID Numarası.

3.

Yayınlanan eser tam metni
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10. Başvuruların Değerlendirilmesi

Programa yapılan başvuruların değerlendirilmesi aşamasında;
1.

Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulmuş olması,

2.

İstenen belgelerin eksiksiz olarak sunulmuş olması,

3.

Teşvik başvurusuna konu olan makalenin, teşvik programının amaç ve öncelikleriyle
doğrudan ilgili olması,

4.

Teşvik talep edilen makalenin Türkiye, Türk dili, kültürü ve tarihi konularında
literatüre katkı sağlıyor olması,

5.

Teşvik talep edilen makalenin Türkiye ve mezun ülkesi arasındaki ilişkilere katkı
sağlar nitelikte olması,

6.

Başvuru sahibinin akademik yetkinliği ve tecrübesi,

7.

İlgili alanda daha önce gerçekleştirilen araştırmalar,

kriterleri dikkate alınacaktır.
Başvurunun değerlendirmesi, aşağıdaki soruların yanıtlanması suretiyle yapılacaktır. Bu
sorular göz önüne alınarak başvurudaki olası eksiklerin giderilmesi gerekmektedir.
Başvuru, Başkanlık tarafından belirlenen kriterler ışığında değerlendirilecek, 70 ve üzeri
puan alan projeler destek almaya hak kazanacaktır.
Değer
Puan

BAŞLIK
1.

Başvuru programın amaç ve hedeflerine uygun mu?

15

2.

Başvuru Başkanlığın program dahilindeki temel kriterlerini karşılıyor mu?

15

3.

Makalenin başvuru tarihinden en fazla 12 ay önce yazılmış olması
şartı sağlanıyor mu?

10

4.

Makalenin başlığı veya özetinde Türkiye, Türkçe, Türk Kültürü, Türk
Tarihi vb. kavramlara yer veriliyor mu?

20

5.

Makale, ilgili alanda literatüre katkı sağlayabilecek niteliğe sahip
midir?

10

6.

Makale yazarı ilgili alanda gerekli tecrübeye ve yetkinliğe sahip
midir?

20

7.

Makalenin yayınlandığı derginin program şartlarında belirtilen
indekslerde taranmakta mıdır? (Derginin etki puanı (JCR) puanlamada göz önüne alınacaktır.)
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TOPLAM PUAN:

Verilen
Puan

100
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11. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi

Değerlendirme

sonucunun

başvuru

sahiplerine, başvurulan sistem üzerinden
bildirilmesi esastır.

12. Program Özel Şartları ve Başvuru İşlemleri
1.

Başvurular belirtilen tarihler arasında online başvuru şeklinde olacaktır.

2.

Sair yollarla (e-posta, posta, şahsen vb.) proje başvuruları kabul
edilmeyecektir.

3.

Teşvik talep edilen makalenin bir kopyası başvuruya eklenecektir.

4.

Başkanlık programla ilgili olarak amaç, kapsam ve bütçe konusunda
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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