
 

NOT: Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’nun sekretarya işlemleri 

Genel Sekreterlik tarafından yürütüldüğünden, anılan Komisyona yapılacak her türlü itiraz ve 

gönderilerin (Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu) hitaben yapılması 

gerekmektedir. 

 
 

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ İÇİN BAŞVURU TAKVİMİ 

 Başvurular öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu bölüm  başkanlıklarına/anabilimdalı veya 

anasanatdalı başkanlıklarına, çıktısı alınarak hazırlanmış dosyalar şeklinde teslim edilecek aynı 

zamanda EBYS bilgi sistemi üzerinden de gönderilecektir.  

 Akademik faaliyetlere ilişkin başvurularda YÖKSİS üzerinden (https//:yoksis.yok.gov.tr/) alınan 

çıktı kullanılacağı için, YÖKSİS şifresi olmayan öğretim elemanlarımız, YÖKSİS giriş sayfasında 

“şifremi unuttum” seçeneğini tıklayarak, şifrelerini alabilirler. Henüz YÖKSİS şifresi bulunmayan 

akademisyenler bunun için Personel Daire Başkanlığına başvurarak geçici şifrelerini alabilirler. 

 Başvurularda YÖKSİS çıktısı ve 2017 yılı akademik faaliyetlerine ilişkin belgelerin dosya halinde 

bölüm başkanlıklarına/ anabilimdalı veya anasanatdalı başkanlıklarına sunulması gerekmektedir.  

 Akademik Teşvik başvurularında sadece 2017 yılı için de yapılan ve belgelendirilen çalışmalar 

dikkate alınacaktır.  

 Değerlendirmeler sonucunda Akademik Teşvik puanı 30 puanın altında kalan başvurular için her 

hangi bir ödeme yapılmayacaktır.  

 Akademik Teşvik başvurularına ilişkin Rektörlüğümüz Akademik Teşvik Komisyonu tarafından 

belirlenen takvim aşağıdadır.  

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ 

02-12 Ocak 2018 Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu; 

Rektörlüğe bağlı bölümlerde, bölüm başkanlıklarına, 

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında bölüm başkanlıklarına, 

Enstitülerde anabilimdalı veya anasanat dalı başkanlıklarına başvuruların yapılması. 

15-19 Ocak 2018 Yapılan başvuruların her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları 

bünyesinde kurulan “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu” 

tarafından incelenmesi ve nihai karara esas olmak üzere hazırlanan başvuru 

değerlendirme kararı ile birlikte Üniversitemizin “Akademik Teşvik Düzenleme, 

Denetleme ve İtiraz Komisyonu”na iletilmesi. 

22-26 Ocak 2018 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun, Birim Akademik 

Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından gönderilen başvuruları ve başvuru 

değerlendirme kararlarını inceleyerek nihai kararı vermesi. 

29 Ocak 2018 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarının Ardahan 

Üniversitesi resmi internet sayfasından ilanı. 

30 Ocak - 5 Şubat 

2018 

Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz. 

6-12 Şubat 2018 İtiraz süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde itirazların, Akademik Teşvik 

Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilmesi (İtiraz 

sonucunda Komisyonun vereceği karar kesindir). 


