
    

 

Öğretim elemanları 1-15 Ocak 2016 
tarihleri arasında 2015 yılına ait 
akademik teşvik başvurularını: 

- kadrosunun bulunduğu akademik 
birim aracılığı ile uzmanlık alanına 

uygun ön inceleme heyetinin 
oluşturulduğu bölüme, 

- Değerlendirme yapacak bölüm 
başkanlığının belirlenemediği 

durumlarda ise doğrudan Rektörlük 
Akademik Teşvik Komisyonu’na 

yapar 
. 

Dekanlık ve Müdürlüklerin 
Gerçekleştirme görevlileri tarafından 15 

Şubat 2016 tarihinden itibaren 12 ay 
boyunca maaşlar ile birlikte ödeme 

yapılabilecek şekilde akademik teşvik 

ödenek girişleri yapılır. 

Rektörlük Akademik Teşvik Komisyon 
kararlarına karşı ilan tarihinden 
itibaren 5 (beş) iş günü içinde 

senatoya itiraz edilir 

Sonuçlara itiraz 
Var 

Yo
k 

Senato itirazlar hakkında itiraz 
süresinin bittiği tarihten itibaren 5 

(beş) işgünü içinde karar verir. 

Rektörlük Akademik teşvik komisyonu 
tarafından incelenen başvuru 

sonuçları 29 Ocak 2016 tarihine kadar 
dekanlık ve müdürlüklere bildirilerek 

birim tarafından ilan edilir. 

Ön inceleme heyeti tarafından 
hazırlanan başvuru değerlendirme kararı 

ile birlikte 22 Ocak tarihine kadar 
dekanlıklar veya müdürlükler tarafından 

Rektörlük Akademik Teşvik 

Komisyonu’na gönderilir 

Uygun 

Öğretim elemanları 2015 yılına ait akademik 
teşvik başvurularını, 1-15 Ocak 2016 tarihleri 

arasında kadrolarının bulunduğu fakülte, 
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında alanı 

ile ilgili bölüm başkanlığına başvuruda bulunur. 

Ön İnceleme Heyeti, başvuru sahibinin 
faaliyetlerinin kendilerince 

incelenmeye uygun olup olmadığına 
karar verir. Bölüm başkanlıkları, 

kadroları kendi birimlerinde olsa dahi 
akademik faaliyetleri uzmanlık 
alanlarına girmeyen adayların 

başvurularını değerlendiremez. 
 

Başvuru gerekçeli olarak öğretim  
elemanına iade edilir. Bu durumda 

öğretim elemanı başvurusunu 18 Ocak 
2016 tarihinde doğrudan “Rektörlük 

Akademik Teşvik Komisyonu”na yapar.  

 

Uygun Değil 

Öğretim elemanının kadrosunun 
bulunduğu fakülte, yüksekokul ve 

meslek yüksekokullarında alanı ile ilgili 
ön inceleme heyeti kurulmuş mu? 

Ev
et

 

Hayır 

2015 yılına ilişkin olarak Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere; fakülte, yüksekokul 
ve meslek yüksekokullarında bölüm başkanının başkanlığında olmak üzere öğretim elemanları arasından fakültelerde dekanın, 

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önerisi üzerine fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulu tarafından bir 
yıl için seçilen, en az iki veya en çok dört üyeden oluşan geçici ön inceleme heyeti kurulur. 

 


