
2016 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURULARI SONRASI İLAN EDİLEN PUANLARA İTİRAZLARIN  

AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONUNCA  

DEĞERLENDİRİLMESİNDEN SONRA OLUŞTURULAN RAPORLAR 

Adı Soyadı Fakülte/Yüksekokul/MYO Değerlendirmeler 

Yrd. Doç. Dr. Miraç AYDIN Orman Fakültesi Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 3. maddesinin "ı" bendinde “ Proje: 

"Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca 

onaylanarak bütçe desteği sağlanmış olup, yeni bilgiler üretmesi, bilimsel yorumların 

yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun 

olarak yürütülmüş ve sonuç raporu yetkili mercilerce başarılı bulunarak kapatılmış 

araştırma çalışmalar” tanımına uymamaktadır. 

Arş. Gör. Seray ÖZDEN Orman Fakültesi Makalenin/özgün makalenin puan değeri alması için sayı ve sayfa numarasının belirli 

olması gerekmektedir. 

Arş. Gör. Ayşe ÖZTÜRK Orman Fakültesi Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 3. Maddesinin c bendinde “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 yeni bilgiler üretilmesi, teknolojik problemlerin 

çözümlenmesi/analiz edilmesi, yenilikçi ürün, süreç, eser veya tasarımlar geliştirilmesi 

amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kurumların 

yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış ve bu Yönetmelikteki diğer 

faaliyet türlerine girmeyen sistematik çalışmaları” gerekçesine uymadığı için kabul 

edilmemiştir. 

Yrd. Doç. Dr. Özlem 

ALAGÜL 

Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu 

İlgili yazıda davetli bildiri ile katıldığınızı beyan ettiğiniz panelde; Kongre Başkanı 

tarafından yazılan mektupta “Başvurunuz üzerine bilimsel program içerisinde...” 

ifadesi sebebiyle komisyonumuz bu bildiriyi çağrılı/davetli değil, sözlü bildiri olarak 

kabul etmiştir. 

Yrd. Doç. Dr. Aslı KURNAZ Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 3. Maddesinin "ı" bendinde “Proje: 

Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca 

onaylanarak bütçe desteği sağlanmış olup, yeni bilgiler üretmesi, bilimsel yorumların 

yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun 

olarak yürütülmüş ve sonuç raporu yetkili mercilerce başarılı bulunarak kapatılmış 

araştırma çalışmalar” tanımına uymamaktadır.  



Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim 

AKYÜZ 

Eğitim Fakültesi 2016 yılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 31/12/2016 tarihli 3. Mükerrer Resmi 

Gazetede yayımlanarak değişmiş olup, yeni yönetmeliğe göre; "Alan Editörlüğünün" 

puan karşılığı yoktur.  

Yrd. Doç. Dr. İlhan ÖZGÜL Eğitim Fakültesi 2016 yılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 31/12/2016 tarihli 3. Mükerrer Resmi 

Gazetede yayımlanarak değişmiş olup, yeni yönetmeliğe göre; "Alan editörlüğünün" 

puan karşılığı yoktur.  

Yrd. Doç. Dr. Erol TOPAL Eğitim Fakültesi 2016 yılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 31/12/2016 tarihli 3. Mükerrer Resmi 

Gazetede yayımlanarak değişmiş olup, yeni yönetmeliğe göre; "Alan editörlüğünün" 

puan karşılığı yoktur. 

Yrd. Doç. Dr. Köksal BİLİR 

DÖNMEZ 

Güzel Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi 

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğindeki faaliyet ve puan tablosunun faaliyet türü 

tasarım bölümünde yer alan sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser yayın, mekan, obje); 

“Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişilerin bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 

veya bilimsel yayınla tescillenmiş” olmalı gerekçesine uymamaktadır. 

Doç. Dr. Serkan İLDEN Güzel Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi 

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğindeki Faaliyet (alanı ile ilgili) ve Puan 

tablosunun faaliyet türü tasarım bölümünde yer alan sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser 

yayın, mekan, obje); “Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişilerin bünyesinde 

uygulanmış ve belgelenmiş veya bilimsel yayınla tescillenmiş” olmalı gerekçesine 

uymamaktadır. 

Yrd. Doç. Dr. Cengiz 

ÇUHADAR 

İlahiyat Fakültesi Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde “Uluslararası kongre, kurultay, 

sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu 

tarafından verilen ödül” olarak kabul edilmiştir. 

Öğr. Gör. Gülsüm SAĞLAM 

ÇİTOĞLU 

Abana MYO Sempozyum kitabındaki editörlük, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğindeki kitap 

editörlük tanımına uymamaktadır. 

Öğr. Gör. Arzu ÇAĞLAR Abana MYO Sempozyum kitabındaki editörlük, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğindeki kitap 

editörlük tanımına uymamaktadır. 

Öğr. Gör. Esra 

DEMİRARSLAN 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine göre; bir akademik faaliyetin puana karşılık 

gelmesi için faaliyetin başvuru yapan ve beyanda bulunan akademisyenin çalışma lanı 

ile ilgili olmalıdır. İlgili yönetmeliğin faaliyet ve puan tablosuna göre faaliyet türü 

patent tanımlamasında yer alan; “alanında ulusal tescillenmiş patent”  ifadesine 

uymamaktadır. 

   

AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU  


