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																																																																								KOMİSYON	KURULMASI*	

Yükseköğretim	kurumları	bünyesinde	en	az	üç	üyeden	oluşan	akademik	teşvik	komisyonu	kurulur.	Komisyon,	en	
yüksek	 akademik	 teşvik	 puanına	 sahip	 olan	 öğretim	 üyelerinden	 ilgili	 yükseköğretim	 kurumundaki	 her	 bir	
doçentlik	 temel	 alanından	en	 az	 bir	 kişi	 olmak	üzere	 rektörün	her	 bir	 üyelik	 için	 önereceği	 üç	 aday	 arasından	
senato	tarafından	seçilen	üyelerden	oluşur.	Komisyon	ilk	toplantısında	kendi	üyeleri	arasından	bir	başkan	seçer.	

																																																																								BAŞVURU	NASIL	YAPILIR	

Akademik	 teşvik	 başvuruları,	 ödemenin	 yapılacağı	 yılın	 1	 Ocak	 ila	 15	 Ocak	 tarihleri	 arasında,	 öğretim	
elemanlarının	 kadrolarının	 bulunduğu	 yükseköğretim	 kurumunun	 rektörlüğe	 bağlı	 bölümlerde	 bölüm	
başkanlıklarına,	 fakülte,	 yüksekokul	 ve	 meslek	 yüksekokullarında	 bölümlere,	 enstitülerde	 anabilimdalı	 veya	
anasanatdalı	 başkanlıklarına	 yapılır.	Başvuruda,	 akademik	 faaliyetlere	 ilişkin	YÖKSİS’ten	 alınan	 çıktı	 ile	 birlikte	
akademik	faaliyetlere	ilişkin	örnek	ve	belgeler	de	sunulur.	

																																													BAŞVURULARIN	İNCELENMESİ	VE	ÖN	İNCELEME	HEYETİ	OLUŞUMU		

Öğretim	elemanlarınca	yapılan	başvurular	her	bölüm,	anabilimdalı	veya	anasanatdalı	başkanlıkları	bünyesinde	
kurulan	ön	inceleme	heyeti	tarafından	incelenir.	

																																																																						ÖN	İNCELEME	HEYETİ	NASIL	OLUŞUR;*	

	a)	Rektörlüğe	bağlı	bölümlerde	bölüm	başkanının	başkanlığında	olmak	üzere	en	yüksek	akademik	teşvik	puanına	
sahip	olan	öğretim	elemanları	arasından	bölüm	başkanı	tarafından	seçilen,	

	b)	 Fakülte,	 yüksekokul	 ve	 meslek	 yüksekokullarında	 bölüm	 başkanının	 başkanlığında	 olmak	 üzere	 en	 yüksek	
akademik	 teşvik	 puanına	 sahip	 olan	 öğretim	 elemanları	 arasından	 fakültelerde	 dekanın,	 yüksekokul	 ve	meslek	
yüksekokullarında	müdürün	önerisi	üzerine	fakülte,	yüksekokul	ve	meslek	yüksekokulu	kurulu	tarafından	seçilen,		

c)	Enstitülerde	anabilimdalı	veya	anasanatdalı	başkanının	başkanlığında	olmak	üzere	en	yüksek	akademik	teşvik	
puanına	 sahip	 olan	 öğretim	 elemanları	 arasından	 enstitü	müdürünün	 önerisi	 üzerine	 enstitü	 kurulu	 tarafından	
seçilen,		

en	az	iki	veya	en	çok	dört	üyeden	oluşur.	Bölüm,	anabilimdalı	veya	anasanatdalı	başkanlıkları	bünyesinde	yeterli	
öğretim	elemanı	bulunmaması	halinde	üyeler	yakın	alanlardaki	öğretim	elemanlarından	tamamlanır.	

					BAŞVURU	İNCELEME	VE	SONUÇANDIRMA	

• Başvuru	sahipleri,	faaliyetlerine	uygun	birime	başvuru	yapmakla	yükümlüdür.	
• Bölümler,	anabilimdalı	veya	anasanatdalı	başkanlıkları	başvuru	sahibinin	faaliyetlerinin	kendilerince	

incelenmeye	uygun	olup	olmadığına	karar	verir.	Uygun	görülmeyen	başvurular	gerekçeli	olarak	başvuru	
sahibine	iade	edilir.	

• Bölümler,	anabilimdalı	veya	anasanatdalı	başkanlıkları,	kadroları	kendi	birimlerinde	olsa	dahi	akademik	
faaliyetleri	uzmanlık	alanlarına	girmeyen	adayların	başvurularını	değerlendiremez.		

• Ön	inceleme	heyetince	incelenen	başvurular	gerekli	düzeltmelerin	yapılmasından	ve	eksikliklerin	
tamamlanmasından	sonra	nihai	karara	esas	olmak	üzere	hazırlanan	başvuru	değerlendirme	kararı	ile	
birlikte	süresi	içinde	komisyona	gönderilir.		

• Komisyon,	ön	inceleme	heyeti	tarafından	gönderilen	başvurular	ve	başvuru	değerlendirme	kararlarını	
inceleyerek	nihai	kararı	verir.	Komisyon	kararları	ilgili	yükseköğretim	kurumunun	resmi	internet	
sayfasında	ilan	edilir.			

										**Başvuruların	değerlendirilmesi	ve	hesaplamalar	15	Şubat	tarihine	kadar	sonuçlandırılır**	
												Komisyon	kararlarına	karşı	ilan	tarihinden	itibaren	beş	işgünü	içinde	senatoya	itiraz	edilebilir	



HESAPLAMA	NASIL	YAPILIR	

İLK	ADIM:		AKEDEMİK	TEŞVİK	PUANI	HESAPLANACAK:	

a) Öncelikle	her	bir	akademik	faaliyet	türünün	puanı	hesaplanır.	Bu	hesaplama,		öğretim	elemanının	her	bir	
faaliyet	türünün	alt	faaliyetinden	dolayı	almış	olduğu	oranların	toplamı	ile	her	bir	akademik	faaliyet	türü	
için	belirlenmiş	olan	(30)	puanın	çarpılması	sonucu	elde	edilir:	

[Akademik	faaliyet	türü	puanı	=	alt	faaliyet	oranları	toplamı	x	30].	

b) Her	bir	akademik	faaliyet	türünden	elde	edilen	puanların	toplanmasıyla	akademik	teşvik	ödemesine	esas	
akademik	teşvik	puanı	hesaplanır.	

	

	
	
	
				

	

	

	

				

	

	

	

	

	

	

	

2.	ADI:	ÖDEMENİN	HESAPLANMASI	

	

					

	

	

Unvan		 	oran	
profesör	 %100	
doçent	 %90	
yardımcı	doçent	 %80	
araştırma	görevlisi,	öğretim	
görevlisi,	okutman,	uzman,	
çevirici	ve	eğitim-		öğretim	
planlamacısı	

	
	

%70	

	

Unvan	 katsayı	
Profesör	 1	
Doçent	 1	
Yardımcı	Doçent	 1,5	
Araştırma	Görevlisi,	
Öğretim	Görevlisi,	
okutman,	Uzman,	
Çevirici	ve	Eğitim-		
Öğretim	Planlamacısı	

	
	
2	

Akademik	kadro	
unvanlarına	göre	

belirlenmiş	olan	oran	
En	yüksek	Devlet	
memuru	brüt	aylığı	

(akademik	teşvik	
puanı/100)].	

Akademik	
teşviködemesi	tutarı	

Akademik	kadro	
unvanlarına	göre	
belirlenmiş	katsayı	

Akademik	Faaliyet	
türü	puanı		

Birden fazla öğretim 
elemanıyla yapılan 

çalışmalar için	
Akademik	teşvik	puanı	

Birden fazla öğretim elemanıyla yayın yapılması veya ödül alınması halinde 
faaliyet türü puan teşvik oranlarının belirlenmesinde: 
a) Birinci isim için %100’ü, 
b) İkinci isim için %75’i, 
c) Üçüncü isim için %50’si, 
ç) Dördüncü ve sonrası (senior ve correspondence author hariç) isim için “oran kişi 
sayısı” oranı, 
d) Senior isim (makaledeki son isim) için %90’ı (yayının yapıldığı alanda daha 
önce en az on adet uluslararası yayın yapmış olmak şartıyla), dikkate alınır. 
(5) Birden fazla öğretim elemanının görev aldıkları proje faaliyet türü puan teşvik 
oranlarının belirlenmesinde:  
a) Yürütücü için %100’ü, 
b) Araştırmacı öğretim üyesi için %75’i, 
c) Araştırmacı; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman için 
%100’ü, 
ç) Danışman; kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin yürütmüş olduğu 
projelerde %100’ü, yürütücünün gerçek kişi olduğu projelerde %50’si, dikkate 
alınır. 

	

ü Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı faal iyet puanı otuz puanı, akademik teşvik puanı (toplam faaliyet puanı) 
ise yüz puanı geçemez. 

ü Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için, akademik teşvik puanının en az otuz olması gerekir.  
ü Her bir takvim yılı için bir önceki yıl esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden Şubat ayının 

onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın onbeşinde ödenir. 
ü Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat,  

ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin 
hesabında dikkate alınmaz. 

 



	
	
																																																																						ÖRNEK	HESAPLAMA	
	
Yardımcı	Doçent	kadrosunda	bulunan	ve	2015	yılı	içerisinde	
1	SCI-Exp	yayını	(bu	yayında	ismi	2.	sırada),	
1	Uluslararası	bildirisi	(bildiri	2	kişiyle	yapılmış),		1	BAP	projesini	yürütücü	olarak	tamamlamış	ve	
SCI-Exp	kapsamında	30	atıfı	bulunan	öğretim	üyesi	için	Akademik	teşvik	ödemesi	tutarı	hesabı;	
														
	YAYINLAR	
Hesaplama	=	Alt	faaliyet	türü	oranı	X	yardımcı	doçent	katsayısı	X	yayında	kaçıncı	isim	olduğuna	dair	çarpan	
1	SCI-Exp	yayını	(bu	yayında	ismi	2.	Sırada)	=	0,40	puan	X	1,5	X	0.75	(ikinci	isim	olduğu	için)=	0,45	puan	
Bu	faaliyet	"Yayın"	kapsamında	olup,	oran	30	ile	çarpılacaktır.	
=	Alt	faaliyet	türü	oranı	X	30	
=0,45	X	30	
=13,5	
TEBLİĞ	
Hesaplama	=	(Alt	faaliyet	türü	oranı	X	yardımcı	doçent	katsayısı)	/	Yayın	yapılan	kişi	sayısı	
1	Uluslararası	bildirisi	=	0,20	puan	X	1,5	/2=	0,15	puan	
Bu	faaliyet	"Tebliğ"	kapsamında	olup,	oran	30	ile	çarpılacaktır.	
=	Alt	faaliyet	türü	oranı	X	30	
=	0,15	X	30	
=	4,5	
PROJE	
1	BAP	projesi	tamamlamış=	30	puan...	
=	Alt	faaliyet	türü	oranı	X	yardımcı	doçent	katsayısı	X	30	
=0,30	X	1,5	X	30	
=	13,5	puan	
ATIF	
SCI-Exp	kapsamında	30	atıf	=	30	X	5	puan	=	150	puan.	
=	Alt	faaliyet	türü	oranı	X	yardımcı	doçent	katsayısı	X	30	
=1,5	X	1,5	X	30	
=67,5	puan	
Bir	faaliyet	türünde	en	fazla	30	puan	alınabilmektedir.	Bu	nedenle	Atıf'tan	67,5	değil,		hesaplama	30	puan	
yazılacaktır.	
	
Akademik	Teşvik	Puanı=	13,5+	4,5	+	13,5	+	30	=	61,5	puan	
Akademik	Teşvik	Ödemesi	Tutarı=836,66	X	0,8	X	(61,5/100)	
=	836,66	X	0,8	X	0,615	
=	699,3	X	0,615	
=	411,6	TL	
	
	
	
	

*Geçici ve Son Hükümler İlk defa uygulama ve ilan 
GEÇİCİ MADDE 1 
- 
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilk defa akademik teşvik puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak 
suretiyle 2016 yılı için yapılır. 
(2) 2015 yılına ilişkin akademik teşvik başvuru takvimi 31 Aralık tarihine kadar ilan edilir.  
 
Geçici komisyon ve geçici ön inceleme heyeti 
GEÇİCİ MADDE 2 
- 
(1) 2015 yılına ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere rektör veya görevlendireceği rektör 
yardımcısının başkanlığında, üyeleri yükseköğretim kurumundaki her bir doçentlik temel alanından en az bir kişi olmak üzere 
akademik çalışmalar, alınan ödüller ve yapılan projeler dikkate alınmak suretiyle rektörün önereceği üç aday arasından senato 
tarafından bir yıl için seçilen geçici akademik teşvik komisyonu kurulur.  
 
(2)2015 yılına ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Rek törlüğe bağlı bölümlerde bölüm 
başkanının başkanlığında olmak üzere öğretim elemanları arasından bölüm başkanı tarafından; 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; 
enstitülerde anabilimdalı veya anasanatdalı başkanının başkanlığında olmak üzere öğretim elemanları arasından enstitü müdür 
ünün önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından bir yıl için seçilen, en az iki veya en çok dört üyeden oluşan geçici ön inceleme 
heyeti kurulur 
	

ÖNEMLİ	NOT:		
HAZIRLANAN	ÖZET	ÇALIŞMA	TAMAMEN	BİLGİ	AMAÇLI	OLUP	UYGULAMA	ESNASINDA 

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ ESAS ALINMALIDIR 
	


