
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU TAKVİMİ 

 

 
 YAPILACAK İŞ 

 TARİH 
 

11 Ocak 2021  
Akademik Teşvik Ödeneği başvuruların ilan edilmesi. 

 

 

 

 
11-15 Ocak 2021 

 

Öğretim elemanları tarafından, Rektörlüğe bağlı bölümlerde, bölüm başkanlıklarına, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek 

Yüksekokullarında bölüm başkanlıklarına, Enstitülerde anabilimdalı veya anasanat dalı başkanlıklarına, 2020 yılına ait 

akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YOKSİS'ten alınan çıktı ile birlikte, akademik faaliyetine ilişkin örnek ve belgelerin 

CD ortamında başvuruların yapılması. 

 

 

 
18-22 Ocak 2021 

Öğretim elemanlarınca yapılan başvuruların her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı bünyelerinde kurulan Birim 

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenip; başvuru ve başvuruyu değerlendirme kararlarını 

Rektörlüğe bağlı bölümler, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz 

Komisyonuna gönderilmesi. 

 
25-27 Ocak 2021 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başvuru ve başvuruyu değerlendirme kararlarının Akademik 

Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve nihai kararın verilmesi. 

 
28 Ocak 2021 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu nihai kararlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan 

edilmesi. 

 
29 Ocak-2 Şubat 2021 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından ilan edilen nihai kararlara 5 iş günü 

içerisinde itiraz edilmesi. 

 
 

02-05 Şubat 2021 
İtiraz süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde itirazların, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz 

Komisyonu tarafından değerlendirilerek kesin kararın verilmesi. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:37077861-000-E.23915 ve Barkod Num.:617569 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:37077861-000-E.24045 ve Barkod Num.:618159 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:37077861-000-E.23915 ve Barkod Num.:617569 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:37077861-000-E.24045 ve Barkod Num.:618159 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:37077861-299-E.674 ve Barkod Num.:503900 bilgileriyle erişebilirsiniz. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:37077861-000-E.23915 ve Barkod Num.:617569 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:37077861-000-E.24045 ve Barkod Num.:618159 bilgileriyle erişebilirsiniz.

http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search

