Akademik Personelimize Önemle Duyurulur
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 30.12.2016 tarihli resmi gazetede 2016/9714 karar sayısı ile
önemli değişiklikler ile yeniden yayınlanmıştır. 2017 yılı Akademik Teşvik Ödeneği ile ilgili belge, sunu
ve evraklar WEB sayfasında güncellenmiştir.
Yapılan önemli değişiklikler aşağıda verilmiştir.
1- Üniversite “Akademik Teşvik Komisyonu” adı “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve
İtiraz Komisyonu” adını almıştır.
2- Bölümlerde kurulan “Ön İnceleme Heyeti” adı “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme
Komisyonu” adını almıştır.
3- Faaliyetlerden “Araştırma” değişmiştir. Araştırma: “Proje kapsamında olmamak koşuluyla;
yükseköğretim kurumu ile ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların yazılı mutabakatı veya
onayı ile başlatılmış, araştırmacıların kendi kurumu dışında bir üniversite ya da araştırma
kurumunda görevlendirilmek suretiyle en az üç ay süreyle yapılan ve sonuç raporu ilgili
kurumların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış çalışmalar” olarak
tanımlanmıştır.
4- Hakemli dergi: Yılda en az bir kez olmak üzere, son üç yıldır düzenli olarak yayınlanmakta
olan hakemli dergi olarak tanımlanmıştır.
5- Ödül: Öğretim elemanının, kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak
üzere akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak, alanında faaliyet
gösteren meslek organizasyonları ile kamu veya özel kuruluşlar tarafından, üyeleri arasında
araştırmacının alanından uzmanlarında bulunduğu bir kurulun değerlendirilmesi sonucunda
verilen ulusal veya uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal ödülleri olarak tanımlanmıştır.
6- Ulusal yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten ve daha önce aynı
alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevidir.
7- Yayın: Tez çalışmaları hariç, araştırma kitabı, ders kitabı, kitap bölümü, ansiklopedi maddesi
ve makale yazarlıkları ile editörlük, editörler kurulu üyeliği, yayın kurulu üyeliği, dergi
hakemlikleri, tercüme ve tercüme editörlüklerini ve performansa dayalı ses ve/veya görüntü
kaydı olarak tanımlanmıştır.
8- Tekrar baskısı yapılmış kitap veya kitap bölümleri, aynı yıl içinde tekrarlanan sergi, konser ve
gösterilerin puanlamasında faaliyet puanının %50’si uygulanır.
9- Uluslararası tebliğlerin puanlanabilmesi için yurtiçinde veya yurtdışında yapılmış olmasına
bakılmaksızın toplantılarda bilim kurulunda en az beş yabancı uyruklu ve yurtdışından
akademisyenin bulunması gerekir.
10- Birden fazla öğretim elemanıyla gerçekleştirilen yayın ve tebliğ faaliyet türü puan teşvik
oranlarının belirlenmesinde:
a) Birinci isim için %100’ü,
b) İkinci isim için %90’ı,
c) Üçüncü isim için %80’si,
d) Dördüncü isim için %70’i,
e) Beşinci ve daha sonraki isimler için %50’si,
f) Yayındaki sorumlu yazar (corresponding author ) ve senyör yazar (yayının yapıldığı alanda
daha önce en az on adet uluslararası yayın yapmış , makaledeki son isim) ile tebliği sunan
isim için yazar sırasına bakılmaksızın %100’ü, dikkate alınır.

11- Birden fazla öğretim elemanının görev aldıkları proje faaliyet türü puan teşvik oranlarının
belirlenmesinde:
a) Yürütücü için %100’ü,
b) Araştırmacı veya danışman öğretim üyesi için %80’i,
c) Araştırmacı veya danışman; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman için
%70’i, dikkate alınır.
12- Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir araştırmacı için ayrı
puanlama yapılır.
Bilgilerinize sunulur.
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