
Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri 
İle 

Akademik Teşvik Başvuru Takvimi 
 

1. Teşvik ödemesi yalnızca ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır. 

2. Teşvik ödeneği başvurularında, akademik faaliyetlere ilişkin YÖKSİS’ten alınan 

çıktı ile birlikte her bir faaliyet türü için öngörülen bilgi ve belgelerinde sunulması 

zorunludur. 

3. Akademik Teşvik Ödeneği başvurusunda bulunacak araştırmacıların YÖKSİS 

çıktısını imzalı olarak sunmaları zorunludur. İmzalı çıktıların ve eklerinin birimlere 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

4. 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. 

5. Devlet yükseköğretim kurumlarından vakıf yükseköğretim kurumlarında 

görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirme süresince vakıf 

yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler akademik teşvik 

puanlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. 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. 

6. Akademik Teşvik Ödeneği Öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun uyarınca aylık 

ödendiği sürece yapılır. 

7. Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için akademik teşvik puanının en az otuz 

olması gerekir. 

8. Akademik teşvik ödemeleri sürerken kurum değiştirenlerin ödemeleri yeni 

yükseköğretim kurumlarınca yapılır. 

9. Yabancı uyruklu öğretim elemanları akademik teşvik ödeneğinden yararlanamaz. 

10. Atıfların belgelenmesinde ISI Web of Science ve Google Scholar atıf listeleri veya 

atıf yapan eserin ilgili sayfası ve kaynakçası kullanılabilir. 

11. Yayınların ilk sayfalarının fotokopilerinin konulması yeterlidir. 



12. Görevlendirme nedeniyle kurum dışında bulunan öğretim elemanları, kadrolarının 

bulunduğu kurumlarda uzmanlıklarına uygun birimlere başvuruda bulunur. 

13. Komisyon kararlarına karşı duyuru tarihinden itibaren beş işgünü içinde yazılı 

olarak itiraz edilebilir. Komisyon itirazları, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren 

en geç beş işgünü içerisinde karara bağlar. Komisyonun vereceği kararlar kesindir. 

14. Başvuru sahiplerinin sadece kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu faaliyetler akademik 

teşvik kapsamında değerlendirilir. 

15. Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi “Akademik Teşvik Ödeneği 

Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. 

 
 
 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
2019 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ 

FAALİYET TARİH 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına 
başvuruların başlama tarihi 

02 Ocak 2019 

 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna 
başvuru için son gün 

14 Ocak 2019 
(Mesai Saati Bitimi) 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının 
değerlendirmelerini tamamlaması için son gün 

18 Ocak 2019 
(Mesai Saati Bitimi) 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının 
değerlendirme kararlarının Fakülte/Yüksekokul/Enstitüler 

tarafından Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz 
Komisyonuna iletilmesi için son gün 

21 Ocak 2019 
(Mesai Saati Bitimi) 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda 
nihai kararların verilmesi ve sonuçların duyurulması 25 Ocak 2019 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu 
kararlarına itiraz için son gün 

31 Ocak 2019 
(Mesai Saati Bitimi) 

 
 


