
AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİNE GÖRE BAŞVURULURKEN DİKKAT 

EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 

Üniversitemizin Saygıdeğer Öğretim Üyeleri 

18.12.2015 tarih ve 29566 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Akademik Teşvik 

Yönetmeliği kapsamında başvurular yapılırken ilgili yönetmelik gereği aşağıda belirtilen hususların 

dikkate alınarak 1 ocak-31 aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerden oluşacak 

başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini arz 

ederiz. 

Akademik Teşvik Komisyonu  

 

 

1 – Yalnızca DEVLET YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA iken gerçekleştirilen faaliyetler 

değerlendirilir. VAKIF YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA gerçekleştirilen faaliyetler dikkate 

alınmaz (Madde 5/14) 

2 – Ödülün değerlendirilmesinde ödülün ALINDIĞI tarih dikkate alınır (Madde 6/1). Aynı faaliyet için 

birden fazla ödül alındığında AYRI AYRI puanlandırılır (Madde 6/8) 

3 – Proje değerlendirilmesinde SONUÇLANDIĞI tarih dikkate alınır (Madde 6/1). Proje, yeni bilgiler 

üretilmesi ve bilimsel yorumlarının yapılması veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için 

bilimsel esaslara uygun olarak gerçekleştirilen ve sonuç raporu ilgili kurumlarca kabul edilmiş 

çalışmaları içermektedir (Madde 3/1-h)  Bu bağlamda yalnızca Tez projeleri, genel araştırma projeleri, 

sanayi işbirliği projeleri ve iş birliği projeleri değerlendirmeye alınacak, BUNLARIN DIŞINDAKİ 

PROJELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.  

4 – Patent değerlendirmesinde TESCİL EDİLDİĞİ tarih dikkate alınır (Madde 6/1) 

5 – Sergi değerlendirmesinde AÇILDIĞI tarih dikkate alınır (Madde 6/1). Tekrarlayan sergiler, 

gösteriler SADECE BİR KEZ puanlandırılır (Madde 6/5 ve 6/9). Serginin uluslararası olduğu ilgili 

kurullarca ONAYLANMIŞ olmalıdır (Madde 6/5) 

6 - Hakemli dergilerde editörlük değerlendirmesinde, YAYINLANMIŞ OLMAK VE BELGELENMEK 

KOŞULU İLE o yılki sayılar değerlendirmeye alınır ve her sayı için ayrı puanlama yapılır (Madde 6/1) 

7 - Kitap, kitap bölümü ve kitap editörlüklerinde İLK BASKI TARİHİ esas alınır. Tekrarlayan baskılar, 

ISSN numarası değişse dahi DİKKATE ALINMAZ (Madde 6/2 ve 6/9).  

8 - Uluslararası tebliğlerde toplantı bilim kurulunda EN AZ BEŞ YABANCI AKADEMİSYEN 

bulunmalıdır (Madde 6/3). 

9 – Tebliğ: Bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış 

olmalıdır (Madde 3/1-k). Tebliğ, içerisinde önemli değişiklik yapılmadan makale, kitap veya kitap 

bölümü haline dönüştürülmüşse bu durumunda PUANLAMA YAPILMAZ (Madde 6/9).  

10 – Araştırma; ÖĞRETİM ELEMANININ ÇALIŞTIĞI KURUM TARAFINDAN VE ARAŞTIRMANIN İLGİLİ 

OLDUĞU KURUMLARCA ÖNCEDEN ONAYLI, BAŞLANGICI BELGELENMİŞ, ÇALIŞMANIN SONUÇ 

RAPORU AYNI KURUMLARCA TESCİLLENMİŞ, HERHANGİ BİR PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLMEMİŞ, 



en az üç ay süreyle yapılmış eski bilgileri test etmeye, bir problemi çözmeye veya analiz etmeye, bir 

teoriyi geliştirmeye, yeni bir teori ortaya koymaya, yeni bilgi, uygulama, teknoloji veya yaratıcı eser 

üretmeye yönelik, süreçleri raporlaştırılmış, Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumları 

tarafından yürütülen değişim programlarının teşvik kapsamı dışında kalan ve bu YÖNETMELİKTEKİ 

DİĞER FAALİYET TÜRLERİNE GİRMEYEN sistematik çalışmaları içermektedir (Madde 3/1-b). 

Değerlendirmede araştırmanın SONUÇLANDIĞI tarih dikkate alınır (Madde 6/1). 

11 – Tasarım; bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, çizim ve dizayn halidir (madde 

3/1-j). Tasarımın değerlendirilmesinde SONUÇLANDIĞI tarih dikkate alınır (Madde 6/1).  

12 - Başvuruda akademik faaliyetlere ilişkin YÖKSİS ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere 
ilişkin örnek ve belgeler de sunulur (Madde 5-2) 
 
13 - Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için, akademik teşvik puanının en az otuz olması 
gerekir (Madde 9-3) 
 

 

 
  

 

  


