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ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURULARI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK 

İŞLEMLER HAKKINDA YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; 14 Mayıs 2018 tarihli ve 11834 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” kapsamında; 

Üniversitemizde öğretim elemanlarına başvuru belgelerini hazırlama konusunda yardımcı olmak, 

birim komisyonlarının ve üst komisyonunun işini kolaylaştırmak, değerlendirmelerin doğru ve 

hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamaktır. 

 

Dayanak 

 MADDE 2- (1) 14 Mayıs 2018 tarihli ve 11834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” ile 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu yönergenin uygulanmasında;  

a) AHCI: Sanat ve Beşeri Bilimler Endeksi (Art and Humanities Index)’ni, 

b)Alan endeksleri: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp 

Yükseköğretim Kurulunca onaylanan doçentlik başvurusu için kabul edilen endeksleri,  

c) Atıf: Bir esere başka bir eserde alıntı yapılmasını, 

ç) En yüksek Devlet memuru brüt aylığı: (9.500) [aylık gösterge rakamı (1.500) + ek 

gösterge rakamı (8.000)] gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan 

tutarı, 

d) Faaliyet: Her bir takvim yılı için bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı 

nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent 

ile çalışmalarına yapılan atıfları, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulan 

tebliğleri ve alınan akademik ödülleri, 

e) Üniversite Komisyonu: Akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonunu, 

f) Ödül: Başvuru sahibinin, kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu mesleki, bilimsel veya 

sanatsal faaliyetler dolayısıyla almış olduğu ödülleri, 

g) Proje: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, 

kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta 

doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her 

safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler 

bütününü, 

ğ) SCI: Bilim Atıf Endeksi (Science Citation Index)’ni, 

h) SCI-Expanded: Genişletilmiş-Bilim Atıf Endeksi (Science Citation Index-Expanded)’ni, 

ı) Sergi: Sanatsal niteliği haiz sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival veya gösterim 

etkinliklerini, 

i) SSCI: Sosyal Bilimler Atıf Endeksi (Social Sciences Citation Index)’ni,  

j) Takvim yılı: 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki zamanı, 
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k) Tanınmış ulusal yayınevi: En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, daha 

önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu 

senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen) yayınevini, 

l) Tanınmış uluslararası yayınevi: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet 

yürüten, Türkçe dışındaki dillerde aynı alanda farklı yazarlara ait en az yükseköğretim kurumu 

senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen) yayınevini, 

m) Tasarım: Bir yapı, ürün veya nesnenin özgün ilk çizimi veya özgün tasarımını, 

n) Tebliğ: Hakemli uluslararası bilimsel konferans, sempozyum veya 

kongrede sözlü olarak sunulan ve yayımlanan bildiriyi, 

o) Ulusal patent: Ulusal mevzuat kapsamında başvurusu yapılan ve inceleme raporu 

sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen patenti, 

ö) Uluslararası patent: Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında yapılan ve uluslararası 

araştırma raporunun yazılı görüş kısmında veya uluslararası ön inceleme raporunda en az bir 

istemin patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) sağladığı 

ifade edilen uluslararası patent başvurusunu veya Avrupa Patent Sözleşmesi kapsamında başvurusu 

yapılan ve Avrupa Patent Ofisi tarafından verilen patenti, 

p) ULAKBİM: TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezini, 

r) Yayın: Dergilerde yayımlanmış derleme, makale veya kısa makale (editöre mektup, 

yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği), kitap veya kitap bölümü, 

editörlük ve editör kurulu üyeliği ve ses ve/veya görüntü kaydını, 

s) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanını, 

ş) Araştırma: Proje maddesi kapsamında olmamak koşuluyla; bilim, teknoloji ve sanata 

katkı sağlayıcı nitelikte, kurum dışında görevlendirme ile yurt içinde veya yurt dışında en az dört 

ay süreyle yeni bilgiler üretilmesi, teknolojik problemlerin çözümlenmesi/analiz edilmesi, yenilikçi 

ürün, süreç, eser veya tasarımlar geliştirilmesi amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş 

ve sonuç raporu ilgili kurumların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış 

sistematik çalışmaları, 

t) Başvuru sistemi: ASBÜ Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları Sistemini 

(https://basvuru.asbu.edu.tr/ web adresi üzerinden) 

u) Birim Komisyonu: Yükseköğretim kurumlarının her bölüm, anabilim dalı veya anasanat 

dalı başkanlıkları bünyesinde en az üçer üyeden oluşacak şekilde kuracakları Birim akademik 

teşvik başvuru ve inceleme komisyonunu,  

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Koşullar ve Akademik Faaliyet Alanlarının Değerlendirilmesi 

 

Genel Koşullar 

MADDE 4- (1) Akademik teşvik ödeneği için başvuruda bulunan öğretim elemanlarının 

yalnızca kendi temel bilim alanı ile ilgili faaliyetleri akademik teşvik kapsamında değerlendirilir. 

Puanlamalar alan kodlarına uygun olarak hesaplanır:  

• A1 Alanları: Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık 

Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri. 

 • A2 Alanları: Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri. 

• A3 Alanları: Mimarlık, Planlama ve Tasarım.  

• A4 Alanları: Güzel Sanatlar 

https://basvuru.asbu.edu.tr/
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(2) Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı faaliyet puanı; akademik faaliyet 

türü için yönetmelikte belirtilmiş olan puanı, toplam akademik teşvik puanı (toplam faaliyet puanı) 

ise yüz (100) puanı geçemez. 

(3) Toplam akademik teşvik puanı 30’un altında olan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

(4) Puanların hesaplanmasında ve ödeme yapılmasında, öğretim elemanının başvuru yaptığı 

tarihteki kadro unvanı esas alınır. 

(5) Yükseköğretim Kurumu değişikliği durumunda YÖKSİS çıktısında her bir faaliyetin 

hangi kurumda gerçekleştirildiği gösterilir ve farklı kurumlarda gerçekleşen akademik faaliyetlerin 

değerlendirilmesi öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda yapılır. 

Öğretim elemanının teşvik ödeneği alabilmesi için kadrosunun üniversitede olması gerekmektedir. 

Kadrosu üniversitede olmakla birlikte başka üniversite veya kurumlarda görevli olan ve maaşını 

oradan alanlar ile aylıksız izinli olanlar teşvik ödeneği alamayacaktır. 

(6) Görevlendirme nedeniyle kurum dışında bulunan öğretim elemanları, kadrolarının 

bulunduğu kurumlarda uzmanlıklarına uygun birimlere başvuruda bulunur. 

(7) Yabancı uyruklu öğretim elemanları akademik teşvik ödeneğinden yararlanamaz. 

(8) Devlet yükseköğretim kurumlarından vakıf yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen 

öğretim elemanlarının görevlendirme süresince vakıf yükseköğretim kurumlarında 

gerçekleştirdikleri faaliyetler akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

(9) Vakıf yükseköğretim kurumlarından veya başka bir kurumdan Devlet yükseköğretim 

kurumları kadrolarına geçen öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında 

sadece Devlet yükseköğretim  kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler esas alınır. 

(10) Ücretsiz izin kullanırken veya emekli olunduktan sonra teşvik ödemesi yapılmaz. 

(11) Ödemenin yapılmasından sonra başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilenlere 

yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.  

(12) Gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında komisyonun tespit 

ve bildirimi ile inceleme başlatılır. İnceleme sonucuna göre cezai müeyyidelerin uygulanmasının 

gerekmesi halinde genel hükümler uygulanır. 

(13) Çok isimli yayın (makale, derleme, kitap veya kitap bölümü), tebliğ ve patent için 

oranlar belirlenirken faaliyetteki kişi sayısına göre farklı değerler alan aşağıdaki tablodaki (k) 

katsayısı esas alınır. 

 

Tablo 1: (k) Katsayısı Değeri 

Kişi sayısı k 

1 1 

2 0,8 

3 0,6 

4 0,45 

5 1/5 

6 1/6 

7 veya daha fazla 1/kişi sayısı 

 

(14) Akademik teşvik kapsamında değerlendirilebilecek projeler için başvuru sahibinin 

projedeki rolü aşağıdaki tabloda yer alan(r) katsayısı esas alınarak belirlenir.  
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Tablo 2: (r) Katsayısı Değeri 

Projedeki rol r 

Yürütücü 1 

Araştırmacı, Bursiyer 0,5 

 

(15) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma 

makalesi, derleme makale (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum, vaka 

takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi)için akademik teşvik puanının 

hesaplanmasında makalenin yayımlandığı yıl için derginin ISI Web Of Science tarafından en son 

yayımlanan Çeyreklik (Quartile) sınıflamasını esas alan ve aşağıdaki tabloda yer alan(p) katsayısı 

kullanılır. Ancak en son çeyreklik listesinden sonra kapsama alınan dergilerin ilgiliQ değeri kabul 

edilir. Q değeri belirlenmemiş dergiler için en alt katsayı değeri uygulanır. AHCI kapsamındaki 

dergiler için katsayı değeri 0,5 olarak uygulanır. 

 

Tablo 3: (p) Katsayısı Değeri 

Dergi ISI Web of 

Science 

Çeyreklik Grubu 

p 

Q1 1 

Q2 0,8 

Q3 0,5 

Q4 0,25 

 

(16) Özel bir paylaşım oranı olmayan veya isim sıralaması veya derecelendirmesi 

bulunmayan faaliyetler için “oran/kişi sayısı” oranı dikkate alınır. Ancak, sergi faaliyet türündeki 

karma etkinlikler ve uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya 

görüntü kaydı kişi sayısına bakılmaksızın tam puanla değerlendirilir. 

(17) Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir araştırmacı için 

ayrı puanlama yapılır. Aynı esere bir kitabın veya makalenin farklı bölümlerinde/kısımlarında 

yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak, bölüm yazarları farklı olan kitaplarda 

farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi yapılır. 

(18) Ödüllerin değerlendirilmesinde ödülün alındığı; projelerin ve araştırmaların 

değerlendirilmesinde projelerin ve araştırmaların sonuçlandığı; tasarımların değerlendirilmesinde 

tasarımın sonuçlandığı; patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği ve sergilerin 

değerlendirilmesinde serginin açıldığı tarih esas alınır. 

 

Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi 

MADDE 5- (1) Başvuru sahiplerinin sadece kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu faaliyetler 

akademik teşvik kapsamında değerlendirilir. 
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a. Proje Faaliyetlerinin değerlendirilmesinde; sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı 

nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile sonuçlandırılmış ve sonuç raporu onaylanmış 

projeler değerlendirmeye alınır. Döner sermaye üzerinden yapılan dış kaynaklı (yurtiçi veya 

yurtdışı) projelerin bu kapsamda değerlendirilebilmesi için projenin Ar-Ge niteliğinin olması ve 

toplam proje süresinin dokuz aydan az olmaması koşulu aranır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumunun sadece akademik destekleri bu kapsamda değerlendirmeye alınır, ancak 

sanayi, kamu, girişimcilik, bilimsel etkinlik ve bilim ve toplum destekleri değerlendirmeye 

alınmaz. Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma 

kültürünün desteklenmesine yönelik projeler, yükseköğretim kurumları tarafından desteklenen 

bilimsel araştırma projeleri, yerel kalkınma, topluma hizmet, mesleki eğitim, sosyal sorumluluk ve 

benzeri amaçlar için fon sağlayan Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 

ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kalkınma ajansları ve benzeri kurumların destekleri, döner 

sermaye üzerinden yapılan bilirkişilikler ve danışmanlıklar, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali 

Yardım projeleri değerlendirmeye alınmaz. Yürütülmüş bir proje için farklı kurum veya 

kuruluşlarca tamamlayıcı veya destekleyici mahiyette bütçe desteği sağlanmasına yönelik olup 

temelde aynı projenin parçası veya uzantısı olan çalışmalar için mükerrer puanlama yapılmaz. 

b) Araştırma faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı 

sağlayıcı nitelikte, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izni ile kurum dışında 

görevlendirme ile yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili 

kurumların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış araştırmalar değerlendirmeye 

alınır. Yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izninin başvuruya eklenmesi 

gerekir.  Araştırmalar ay üzerinden değerlendirilir. Eylem planı, fizibilite raporu ve envanter 

çalışması ile iki aydan az süren araştırmalar değerlendirmeye alınmaz. 

c) Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaralarının olması esastır. Kitap yazarlığı, kitap 

içinde bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğü yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da 

editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. Kongre, sempozyum, konferans 

veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayımlanmış bildiriler, yayın kategorisinde 

değerlendirmeye alınmaz. Sergiler kapsamında hazırlanan küratörlük kitapları, bir kongrede 

sunulan bildirilerden oluşan kitaplar ve sınavlar için hazırlanmış soru kitapları değerlendirme 

dışıdır. Kitaplar ile ilgili değerlendirmelerde kitabın yayımlanma yılı esastır. Bu kapsamda daha 

önce değerlendirilen bir kitap veya kitap bölümünün yeni baskısı değerlendirmeye alınmaz. 

Dergilerde yayımlanan makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya 

elektronik ortamda yayımlanması (Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde 

sunulmalıdır.) esastır. Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi 

için en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayımlanıyor olması, derginin editör veya yayın 

kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin 

derginin internet sayfasında yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden yayımlanmış 

makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir. Dergilerde editörlüğün değerlendirilmesinde, farklı 

dergilerde de olsa sadece bir editörlük dikkate alınır. Çok editörlü dergilerde sadece baş editör 

teşvik kapsamında değerlendirilir. Ulusal ve uluslararası boyutta performansa dayalı ses ve/veya 

görüntü kayıtlarının değerlendirilmesinde yayımlanmış olma koşulu aranır.  

ç) Tasarım faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı 

nitelikte, başvuru sahibinin kendi alanı ile ilgili olan ve kamu kurumları veya özel hukuk tüzel 

kişileriyle yapılan sözleşme uyarınca uygulanmış veya ticarileştirilmiş tasarımlar dikkate alınır. 

d)  Sergi faaliyetinin değerlendirilmesinde sanata katkı sağlayıcı nitelikte olanlar dikkate 

alınır. Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası olduğunun bölüm, 

anabilim dalı veya anasanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Tekrarlayan faaliyetler 
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için en çok iki etkinlik dikkate alınır ve ikinci tekrar etkinliğe öncekinin puanının yarısı verilir. 

Sergi kapsamındaki etkinliklerin değerlendirilmesinde, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrenci 

kulüp faaliyetleri kapsamındaki sergiler dikkate alınmaz. 

e) Ulusal incelemesiz patentler değerlendirme kapsamı dışındadır. 

f) Atıfların değerlendirilmesinde, sadece bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilen 

yayınlarda veya eserlerde ve bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilen yayınlara veya eserlere 

yapılan atıflar dikkate alınır, diğerleri kapsam dışıdır. Başvuru sahibinin kendi yayınlarına veya 

eserlerine yaptığı atıflar kapsam dışıdır. Başvuru sahibinin, sadece Devlet yükseköğretim 

kurumlarında üretilen yayınlarına veya eserlerine yapılan atıflar geçerlidir, diğerleri kapsam 

dışıdır. Atıfların değerlendirilmesinde kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir başvuru sahibi için ayrı 

puanlama yapılır. Aynı yayın veya esere bir kitabın ya da makalenin farklı bölümlerinde veya 

kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak bölüm yazarları farklı 

olan kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi yapılır.  

g) Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak 

nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının 

katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından 

sunulması esastır. Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye 

esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu kararının olması gerekir. Tebliğlerin 

değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik 

programı ve etkinliğe tebliğde ismi yer alan en az bir araştırmacının katılım sağladığını gösterir 

belge) esastır. Ayrıca değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ 

kitapçığında yer alması ve yayımlanmış tam metninin sunulması gerekir. 

aa) Tebliğlerin akademik teşvik başvurularında değerlendirilebilmesi için tebliğin 

sunulacağı etkinlik öncesinde etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı (Türkiye 

dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve 

tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması) ilgili 

dekanlık/müdürlük tarafından değerlendirilir. 

bb) İlgili dekanlık/müdürlük tarafından, etkinliğin uluslararası niteliği haiz ve 

akademik teşvik başvurusunda kullanılmasının uygun olduğunu belirten üst yazı ve eki 

belgeleri Personel Daire Başkanlığına iletilir. 

cc) Personel Daire Başkanlığınca etkinliğe ait belgeler ve tebliğin ilgili nitelikleri haiz 

olduğunu belirten üst yazı Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere Genel 

Sekreterlik Makamına gönderilir. 

çç) Üniversite Yönetim Kurulunda sunulan belgeler incelenerek uluslararası niteliği 

haiz etkinliğin ödemeye esas teşkil etmek üzere akademik teşvik başvurusunda 

kullanılmasının uygun olduğu yönünde karar alınır. 

dd) Üniversite Yönetim Kurulundan çıkan karar Personel Daire Başkanlığınca ilgili 

birime üst yazı ekinde gönderilir. 

ee) Akademik Teşvik Ödeneği başvuru takviminde belirtilen tarih aralığında 

başvuruda bulunacak akademik personelin tebliğ ile ilgili belgeleri başvuru sistemine 

yüklemesi gerekir.  

ff) Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uluslararası niteliği haiz olarak karar alınan 

etkinliğe ait başvurunun akademik teşvik ödemesinden faydalanabilmesi için ayrıca gerekli 

şartları yerine getirip getirmediğine, birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu 

ile akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonunca bakılarak karar verilir. 

Şartları sağlamayan tebliğin sunulduğu etkinlik, akademik teşvik kapsamında 

değerlendirilmez.  
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ğ) Ödüllerin değerlendirilmesinde, ödülün başvuru sahibinin alanı ile ilgili yapmış olduğu 

çalışmalar için verilmiş olması esastır. Tebliğler için verilen ödüller, dergi hakemlikleri için 

yayınevleri veya dergiler tarafından verilen ödüller ve başvuru sahibinin üniversitesinden 

aldığı ödüller değerlendirmeye alınmaz. 

h) Ödüllerin değerlendirilmesinde ödülün alındığı; projelerin ve araştırmaların 

değerlendirilmesinde projelerin ve araştırmaların sonuçlandığı; tasarımların değerlendirilmesinde 

tasarımın sonuçlandığı; patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği ve sergilerin 

değerlendirilmesinde serginin açıldığı tarih esas alınır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi 

 

Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi 

MADDE 6- (1) Akademik Teşvik Ödeneğinden yararlanmak isteyen öğretim üye ve 

elemanları, YÖKSİS üzerinden alacakları başvuru formunu imzalayarak, kanıtlayıcı belgelerle 

birlikte ilgili akademik takvimde belirlenen son tarihe kadar başvuru sistemine yüklemekle 

yükümlüdürler. 

(2) Başvuru formunda belirtilen akademik faaliyetlerin tümü için sunulan belge ve bilgilerin 

yönetmelikte tanımlanan koşullara uygun olması gerekmektedir. 

(3) Öğretim elemanlarının, ilgili yıla ait 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında yapmış oldukları 

faaliyetlere ilişkin evrakları sunmaları gerekmektedir. Bu tarihler dışında kalan faaliyetler kabul 

edilmeyecektir. 

(4) Öğretim üye ve elemanları kadro birimlerine, kadro birimlerinde yeterli öğretim elemanı 

bulunmadığı takdirde ise alanlarına en yakın birimlere başvuru yapacaklardır.  

(5) Birim Komisyonları öncelikle başvuru sahibinin faaliyetlerinin incelenmeye uygun olup 

olmadığına karar verecek, uygun görülmeyen başvuruları gerekçeli olarak, değerlendirilmek üzere 

birim komisyon tutanağı ile birlikte başvuru takviminde belirtilen süre içerisinde Üniversite 

Komisyonuna iletecektir.  

(6) Birim 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. 

(7) Kurum değişikliği durumunda YÖKSİS çıktısında her bir faaliyetin hangi kurumda 

gerçekleştirildiği gösterilir ve farklı kurumlarda gerçekleşen akademik faaliyetlerin 

değerlendirilmesi öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda yapılır. 

(8) Birim Komisyonu, başvuruları inceleyerek hazırladıkları Komisyon Tutanağı ve 

Değerlendirme Raporunu/Raporlarını ve ekinde Onaylı Puan Tablosu imzalı olarak 

fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Üniversite 

Komisyonuna ilan edilen takvime uygun olarak gönderir. 

(9) Birim Komisyonu tarafından hazırlanan Değerlendirme Raporunda, reddedilen veya puan 

değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle ilgili olarak gerekçeli açıklama yazılması 

zorunludur. 

(10) Üniversite Komisyonu, Birim Komisyonu tarafından gönderilen değerlendirme kararlarını 

inceler. Gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden ek belge ve bilgi talep edebilir ve/veya 

birimlerden gelen kararlar üzerinde değişiklik yapabilir. 

(11) Üniversite Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda reddedilen veya puan 

değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle ilgili olarak açıklama yazılması zorunludur. 
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(12) Komisyon kararlarına yapılacak itirazlar Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtiraz 

üzerine alınan komisyon kararı kesin olup ancak yargı yoluna gidilebilecektir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 7- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük  

 MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 

 




