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Kabul: 29.12.2020 tarih ve 2020/110 sayılı Senato Kararı 

 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Amaç  

Madde 1–(1)Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesinde görev yapan öğretim 

elemanı ve araştırmacıların Yüksek İhtisas Üniversitesi adresli ulusal/uluslararası düzeydeki 

akademik ve bilimsel çalışmalarını ödüllendirmek ve ödüllendirmenin yöntem ve esaslarını 

belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2-(1) Bu Yönerge; farklı bilim alanlarını temsil edecek şekilde Rektörün önerisi 

üzerine kurulan “Bilimsel Çalışmaları Değerlendirme ve Teşvik Komisyonu” tarafından 

teşvik verilmesi uygun görülen ulusal ve uluslararası nitelikteki yayın ve çalışmaları kapsar.  

Dayanak 

Madde 3-(1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü maddesinin b 

fıkrasının (1) numaralı alt bendi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 5’inci 

maddesinin b fıkrasının (1) numaralı alt bendi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Ana 

Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar   

Madde 4-(1)Bu Yönergede geçen:  

a) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini, 

b) Komisyon: Yüksek İhtisas Üniversitesi Bilimsel Çalışmaları Değerlendirme ve Teşvik 

Komisyonunu,  

c) Öğretim Elemanı: Yüksek İhtisas Üniversitesinde görev yapan tam zamanlı Profesör, 

Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisini, 

ç) Akademik Birim: Yüksek İhtisas Üniversitesinde bulunan Rektörlük, Fakülte, Enstitü,  

Yüksekokul, Fakülte ve Yüksekokullarda bulunan Bölüm, Anabilim Dalları ve Programları 

d) Dekanlık: Yüksek İhtisas Üniversitesi İlgili Fakülte Dekanlığını, 

e) Müdürlük: Yüksek İhtisas Üniversitesi İlgili Enstitü/Yüksekokul Müdürlüğünü,  
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f) Mütevelli Heyet: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,  

g) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,  

h) Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,  

ifade eder. 

 

Komisyonun oluşumu ve görevleri 

Madde 5- (1) Rektör tarafından biri başkan olmak üzere farklı bilim alanlarını temsil edecek 

şekilde görevlendirilen en az beş öğretim üyesinden oluşur. 

(2) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Komisyon üyelerinden birinin ayrılması halinde yerine 

Rektör tarafından yeni üye atanır.  

(3) Komisyon, gerektiğinde gönderilen çalışmalar ile ilgili olarak uzman görüşü alabilir veya 

çalışmayı bir alt komisyona inceletebilir. 

(4) Komisyonun sekretaryasını yürütmek üzere bir idari çalışan görevlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yayın ve Çalışmaların Sınıflandırması, Türleri, Teşvik Miktarları 

 

Yayın ve çalışmaların sınıflandırılması 

Madde 6 –(1) Bu yönergede tanımlanan yayınlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Uluslararası Bilimsel Atıf indekslerince (Science Citation Index (SCI),SCI-Expanded, 

Social Science Citation Index (SSCI), SSCI-Expanded, Arts and Humanities Citation Index 

(AHCI), AHCI-Expanded gibi indekslerde) taranan dergilerde yayımlanmış makaleler ve tam 

metni bu dergilerde yayımlanmış bildiriler, 

b) Hakemli olarak sürekli yayımlanan uluslararası dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleler 

c) Uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış kitap ve kitap bölümleri, 

ç) Patenti alınmış bilimsel çalışmalardır. 

 

Yayın ve çalışma türleri 

Madde 7–(1)Madde 6'da tanımlanan atıf indekslerindeki tüm dergiler etki faktörlerine 

(ImpactFactor)göre sınıflandırılır. Atıf indekslerinde yer alan yayınların değerlendirilmesinde, 

ilgili derginin etki faktörü gruplaması dikkate alınır. Bu çerçevede, yönerge kapsamında 

teşvik programından yararlanabilecek yayınlar şu şekilde tanımlanmıştır: 
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A1 türü yayın ve çalışmalar: Alan indeksleri tarafından etki faktörü (ImpactFactor) iki ve 

ikiden büyük olan dergilerde yayımlanmış vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma 

sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup vb. türünden yayınlar dışındaki; tam metin 

makaleler ve tam metin bildirilerdir. 

A2 türü yayın ve çalışmalar: Alan indeksleri tarafından etki faktörü (ImpactFactor) iki ve 

ikiden büyük olan dergilerde yayınlanan olgu sunumu, derleme, teknik not, tartışma ve 

araştırma sonuçlarının ön duyurusu türü yayındır. 

B1 türü yayın ve çalışmalar: Alan indeksleri tarafından etki faktörü (ImpactFactor) bir, 

birden büyük ve ikiden küçük olan dergilerde yayımlanmış vaka takdimi, teknik not, tartışma 

ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup vb. türünden yayınlar dışındaki; tam 

metin makaleler ve tam metin bildirilerdir. 

B2 türü yayın ve çalışmalar: Alan indeksleri tarafından etki faktörü (ImpactFactor) bir, 

birden büyük ve ikiden küçük olan dergilerde yayımlanan olgu sunumu, derleme, teknik not, 

tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu türü yayındır. 

C1 türü yayın ve çalışmalar: Alan indeksleri tarafından etki faktörü (ImpactFactor) birden 

küçük olan dergilerde yayımlanmış vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma 

sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup vb. türünden yayınlar dışındaki; tam metin 

makaleler ve tam metin bildirilerdir. 

C2 türü yayın ve çalışmalar: Alan indeksleri tarafından etki faktörü (ImpactFactor) birden 

küçük olan dergilerde yayınlanan olgu sunumu, derleme, teknik not, tartışma ve araştırma 

sonuçlarının ön duyurusu türü yayındır. 

C3 türü yayın ve çalışmalar: Uluslararası süreli ve hakemli bir dergide yayımlanmış yabancı 

dildeki bilimsel makaledir. 

D1 türü kitap yayını: Uluslararası bir yayınevinde yayımlanmış yabancı dilde özgün bilimsel 

kitaptır. 

D2 türü kitap yayını: Uluslararası bir yayınevinde yayımlanmış yabancı dildeki özgün 

bilimsel kitapta bölümdür. 

D3 türü kitap yayını: Ulusal bir yayınevinde yayımlanmış, adayın kendi bilim alanında 

yazdığı özgün bilimsel kitaptır. 

D4 türü kitap yayını: Ulusal bir yayınevinde yayımlanmış özgün bilimsel kitapta, adayın 

kendi bilim alanında yazdığı bölümdür. 

E1 türü çalışma: Yüksek İhtisas Üniversitesinde yapılmış çalışmalardan dolayı uluslararası 

onaylı merkezlerden patent alınan bilimsel çalışmadır. 
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E2 türü çalışma: Yüksek İhtisas Üniversitesinde yapılmış çalışmalardan dolayı Türk Patent 

Enstitüsü’nden patent alınan bilimsel çalışmadır. 

F1 türü çalışma: Uluslararası hakemli dergi veya uluslararası kitap editörlüğüdür. 

 

Teşvik miktarları 

Madde 8–(1)Bu program çerçevesinde bir yayına verilebilecek en yüksek teşvik miktarı (T), 

her yılın başında Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Rektör tarafından Mütevelli 

Heyeti onayına sunulur. 

a) En yüksek değer (T) esas alınarak, Madde 7' de tanımlanan yayın türlerine verilecek teşvik 

miktarları; 

Al türü yayın ve çalışmalara 2,00 T 

A2 türü yayın ve çalışmalara 0,75 T 

B1 türü yayın ve çalışmalara 1,50 T 

B2 türü yayın ve çalışmalara 0,50 T 

C1 türü yayın ve çalışmalara 0,80 T 

C2 türü yayın ve çalışmalara 0,40 T 

C3 türü yayın ve çalışmalara 0,50 T 

D1 türü yayın ve çalışmalara 2,00 T 

D2 türü kitap yayınlarına 1,00 T 

D3 türü kitap yayınlarına 0,40 T 

D4 türü kitap yayınlarına 0,30 T 

E1 türü çalışmalara  3,00 T 

E2 türü çalışmalara  2,00 T 

F1 türü çalışmalara   1,50 T (yılda bir kez) 

olarak belirlenmiştir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Teşvik Programı Başvuru, Değerlendirme ve Ödeme Esasları 

 

Başvuru 

Madde 9–(1) Bu yönergedeki koşulları sağlayan yayınları için bu teşvik programından 

yararlanmak isteyen araştırmacılar, "Teşvik Programı Başvuru Formu" nu doldurarak bir 

dosya ve bir CD ile Bilimsel Çalışmaları Değerlendirme ve Teşvik Komisyonu Başkanlığına 

teslim ederler. Dosya ve CD makalenin tam metni, A1, A2, B1, B2, C1, C2ve C3 türü 
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yayınlar için makalenin yayınlandığı derginin ISI Web of Knowledge-Journal Citation 

Reportda etki faktörü göstergesini içermelidir. 

 

Değerlendirme 

Madde 10–(1)Başvurular, Bilimsel Çalışmaları Değerlendirme ve Teşvik Komisyonu 

tarafından değerlendirilir. Ödemeler için; çalışmanın yapıldığı yılı takip eden Şubat ve 

Temmuz ayı sonuna kadar yapılan başvurular değerlendirmeye alınır. 

(2)Değerlendirme sonuçları, Senatoda görüşüldükten sonra kesinleşir. Kesinleşen kararlar; 

gerekli işlem ve ödemelerin yapılabilmesi için, Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyeti 

Başkanlığına sunulur.  

 

Ödeme esasları 

Madde 11– (1) Yüksek İhtisas Üniversitesi bilimsel çalışma ve yayınların teşvik ödülleri 

ödeme esasları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Teşvik ödülleri, aynı eser veya çalışma için sadece bir kez ödenir. 

b) Ödemelerde; yayınlar için yayın yılı esas alınır ve ödemeler bir sonraki yılın ilk yarısında 

yapılır.    

c) Bu Yönerge kapsamındaki bir yayın veya çalışma nedeniyle teşvik verilebilmesi için, 

yayında adres olarak Yüksek İhtisas Üniversitesinin gösterilmiş olması gerekir. 

ç) Çok yazarlı yayın ve çalışmalarda yazarların bireysel veya toplu olarak başvurusu halinde; 

Yüksek İhtisas Üniversitesine mensup her bir yazara, teşvik miktarının ödemesi aşağıdaki 

dağıtım tablosundaki oranlara göre yapılır. Teşvik miktarı, yazarın bildireceği banka hesap 

numarasına yatırılır.  

 

Eserdeki yazar sayısı 1. isim 2. isim 3. isim 4. isim 5. isim 

1 yazar  1        

2 yazar  0,6 0,4      

3 yazar  0,5  0,3 0,2    

4 yazar  0,4 0,3 0,15  0,15   

5 yazar 0,4 0,2 0,15 0,15 0,1 

5 yazar üstü 0,3 Kalan pay diğer yazarlar arasında eşit olarak bölünür. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yürürlük 

Madde 12–(1)Bu Yönerge, Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosu tarafından kabulü tarihinde 

yürürlüğe girer ve 01.01.2021tarihinden sonra yayımlanan yayın ve çalışmalara uygulanır. 

(2) Bu yönergenin kabulü ile31.10.2016tarihinde yürürlüğe giren ilgili yönerge yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Yürütme 

Madde 13– (1)Bu Yönerge, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 


