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İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK YÖNERGESİ 

(Kabulü:14.06.2017 tarih ve 10 sayılı Senato Kararı) 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam 

Amaç: 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) görevli kadrolu, ders saati ücretli 

tüm akademik personel ve yayınlarını İGÜ de yaptıkları çalışmaya dayandırmak koşulu ile misafir 

öğretim elemanları, tam zamanlı çalışan idari kadro elemanları tarafından yapılan ulusal ve uluslararası 

düzeydeki  akademik ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek üzere ödüllendirilmelerinin yöntem ve 

esaslarını tesbit etmektir.  

 

      Kapsam 

Madde 2- İGÜ Akademik yayınlar Destekleme Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak ulusal ve   

uluslararası nitelikteki yayınlar ve çalışmalar sekiz grupta değerlendirilmektedir. 

 

1.Grup Yayınlar : Birinci gruptaki yayınlar TÜBİTAK tarafından Ulusallararası Bilimsel Yayınları 

Teşvik Programı (UBYT) kapsamında hazırlanan ve Science Citation Index- Expanded (SCIE), Science 

Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Science Citation Index 

(AHCI) içeren ISI WEB OF SCIENCE ( International Science Index) Bilimsel Atıf İndeks’ine giren 

hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış tam metin tüm makaleler ve özel sayı editörlüğü olarak 

tanımlanmıştır. Bu grupta, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçları ön duyurusu, editöre 

mektup,vb., türünden yayınlar ile özeti veya tam metni basılmış bildiriler teşvik kapsamı dışındadır.  Bu 

grup yayınlar için ödenecek teşvik miktarı yazar sayısına bölünür. 

 

2.Grup Yayınlar : Bu gruptaki yayınlar TÜBİTAK tarafından Ulusallararası Bilimsel Yayınları 

Teşvik Programı (UBYT) kapsamında desteklenmeyen, alan indeksi listesine giren (SCI, SCI-Exp, 

SSCI, AHCI dışındaki dergiler), ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde en az üç 

yıl süreyle düzenli olarak yayınlanmakta olan hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış  ulusal ve 

uluslararası düzeydeki tüm makaleler olarak tanımlanmıştır. İstanbul Gelişim Üniversitenin 

çıkarmış olduğu bilimsel dergiler için en az üç yıl kısıtlaması aranmamaktadır. 

Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuşları ön duyurusu, editöre mektup,vb., türünden 

yayınlar ile özeti veya tam metni basılmış bildiriler teşvik kapsamı dışındadır.  

Bu grupta, ayrı ayrı dergilerde veya aynı derginin farklı sayılarında yayınlanmak koşulu ile her 

makaleye yayın desteği verilir. Teşvik miktarı yazar sayısına  bölünür.  

 

3.Grup Yayınlar: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınladığı kitaplar 

dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az 20 kitap 

yayınlamış olan  (MİT-Press, Oxford University Press, Harward University Press Cambridge 

University Press, Johns Hopkins University Press, Clombia University Press gibi) tanınmış 

Uluslararası Yayınevlerinde yayınlanmak koşulu ile yabancı dilde yazılmış, kendi uzmanlık 

alanında bilimsel araştırmaya dayalı, kitaplar, ders ve sanatsal kitaplar ile bu tip eserlerde yazarlık, 

editörlük ve ayrı ayrı kitaplarda olmak üzere bölüm yazarlığı yapmak bu kapsamda değerlendirilir. 

Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin kitap haline getirildiği eserler yayın  teşvik kapsamı 
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dışındadır. Teşvik miktarı yazar sayısına bölünerek ödenir.  

 

 

 4. Grup Yayınlar: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki 

üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en  az 20 

kitap yayımlamış yayınevleri gibi tanınmış Ulusal Yayınevlerinde (Yapı Kredi Yayınları, Türkiye 

İş Bankası Yayınları, Türk Tarih Kurumu vb. ) yayınlanan ulusal  nitelikte, Türkçe yazılmış veya 

Türkçeye çevrilmiş, kendi uzmanlık alanında bilimsel ve sanatsal kitaplar ile bu tip eserlerde 

yazarlık, editörlük ve ayrı ayrı kitaplarda olmak üzere bölüm yazarlığı yapmak bu kapsamda 

değerlendirilir. Yüksek Lisans ve Doktra Tezlerinin kitap haline getirildiği eserler yayın teşvik 

kapsamı dışındadır. Teşvik miktarı yazar sayısına bölünerek ödenir.  

 

5. Grup Yayınlar: Bu grup, mevcut yürütülmekte olan derslere destek amaçlı, hem Örgün Öğretim 

yoluyla hem de Uzaktan Öğretim yoluyla verilen ve Uzaktan Öğretim Sistemine (ALMS) aktarılan 

ve telif hakkı İstanbul Gelişim Üniversitesine devredilen,Uzaktan Eğitim Birimi Danışma Kurulu 

tarafından uygun görülen dersleri  içermektedir. Teşvik miktarı ders içeriğini hazırlayan öğretim 

üyesi sayısına bölünerek ödenir. 

 

 6. Grup Yayınlar (Atıflar): ISI WEB OF SCIENCE ( International Science Index) Bilimsel atıf 

İndeksi’ne giren SSCI,SCI,SCI-Exp, AHCI indeksli dergilerde yayınlanan ve adayın yazar olarak 

yer almadığı yayınlarda, adayın İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli makalelerine, bir önceki yıl 

içinde yapılan her bir atıfı kapsamaktadır. Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuşları 

ön duyurusu, editöre mektup, vb., türünden yayınlar bu kapsam dışındadır. 

 

7. Konferans Desteği : Bu grup, yurtdışı ve yurtiçinde periyodik olarak düzenlenen uluslararası 

veya ulusal bilimsel konferans veya sempozyumları kapsamaktadır. Bu toplantılara katılım desteği 

aşağıda belirtilen ilkelerin sağlanması halinde verilir.  

 

a) Uluslararası Konferansa katılım  TÜBİTAK tarafından desteklenmesi, 

b) Bildiriyi sunacak kişi olmak ve bildirinin en az 10 dakikalık sunum için kabul edilmiş olmak  (poster 

sunumu destek kapsamı dışındadır). 

c) Uluslararası Konferanslarda Bilim Kurulunda en az beş yabancı öğretim üyesinin, Ulusal 

Konferanslarda Bilim Kurulunda en az beş öğretim üyesinin olması, uluslararası ve ulusal 

konferansın daha önce en az dört defa düzenlenmiş olması, 

d) Konferansın, başvuru sahibinin bilim alanı ile ilgili olması, 

e) Konferansın bir Web sayfasının olması, 

f) Bildirilerin tam metninin bildiri kitabında  basılıyor olması,  

           gibi koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. 

 

 A) Uluslararası konferanslara katılım için yılda bir defa destek verilir. Bu destek, Türk Lirası   

olarak Mütevelli Heyetinin her yıl belirlediği miktarda olur. Ödenecek konferans desteği TÜBİTAK 

katkısı  ile birlikte değerlendirilir. TÜBİTAK tarafından desteklenmeyen konferanslar ulusal 

konferanslar olarak değerlendirilecektir. Konferans desteklerinde, konferansa kayıt ücreti, 

konaklama ve ulaşım vb., harcamaların belgelendirilmesi koşulu aranır. 

 

B) Ulusal konferanslara katılım için yılda bir defa destek verilir. Bu destek Türk Lirası olarak 
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Mütevelli Heyetinin her yıl belirlediği miktarda olur. Konferans desteklerinde, konferansa kayıt 

ücreti, konaklama ve ulaşım vb., harcamaların belgelendirilmesi koşulu aranır.  

 

8. Proje ve Patent Desteği : İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapılmış çalışmalardan 

dolayı,uluslararası araştırma ofisleri tarafından  (PCT - Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve 

buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu yapılmış Uluslararası 

Patent veya Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair 

araştırma raporu alınmış patent başvurusu yapılmış olan Ulusal Patent ile Avrupa Birliği, Türk 

Ulusal Ajansı, TÜBİTAK veya Devlet Bakanlığı tarafından desteklenen uluslararası ve ulusal 

projeleri kapsamaktadır. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvuru Şekli, Teşvik Miktarı ve Ödeme Esasları 

 

Madde 3- Teşvik programından yararlanmak isteyen  İGÜ de görevli  akademik ve idari kadro 

elemanları, misafir öğretim elemanları ve lisansüstü bursiyerleri, yönergede yer alan koşullaı 

sağlayan yayınları için EK.3 veya EK.4 de yer alan “Yayın Teşvik Formu”nu doldurarak yayının 

örneği ve yayınla ilgili istenen diğer ekleri, Dekanlık veya Yüksek Okul Müdürlüğü aracılığı ile 

Rektörlüğe sunar. Başvurularda Yüksek Lisans yada Doktora tezlerinden üreti len yayınlar ayrıca 

belirtilir. Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin kitap haline getirildiği eserler yayın teşvik kapsamı 

dışındadır. 

             

Madde 4- Yayın Kurulu Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine her yarıyıl en az bir defa toplanır. 

İhtiyaç duyulması halinde Yayın Kurulu akademik yayınları değerlendirme konusunda destek 

almak üzere kendi üyelerinin dışından başka öğretim üyelerinden destek alabilir ve bu amaçla 

görevlendirme yapabilir. 

Yayın Kurulu, yayın başvurularını Ocak,Nisan,Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az 

dört kez 2.Madde de belirtilen kategoriler açısından değerlendirerek, Yayın Kurulu Kararı ile 

birlikte Rektörlüğün onayına sunar. 

 

Madde 5- Yayın Kurulu tarafından değerlendirilmesi tamamlanmış olan dönemlere ait teşvik 

sonuçları, Rektörlüğün onayına sunulur. Onaylanan listeye göre teşvik miktarı sahiplerinin  banka 

hesaplarına yatırılır.  

 

       Teşvik Miktarları 

Madde 6- Madde 2’ de belirtilen yayın gruplarında tanımlanan akademik yayınlar için verilecek 

teşvik miktarı Türk Lirası (TL) olarak her takvim yılı başında Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) 

tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayından sonra kesinleşir (EK.2). 

 

EK.2   

YAYIN GRUPLARI 

YAYINLARA 

VERİLECEK 

TEŞVİK 

MİKTARLARI(TL) 

AÇIKLAMA 
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EK.2 : 1 Eylül 2017 tarihinde sonra yayınlanan yayınlar için geçerli olan yayın teşvik miktarları  

YAYIN GRUPLARI 

YAYINLARA 

VERİLECEK 

TEŞVİK 

MİKTARLARI(TL) 

AÇIKLAMA 

1.GRUP YAYINLAR   SSCI / SCI /SCI-E / AHCI İndeksli Makaleler 

SSCI / SCI /AHCI İndeksli Makaleler 7000 Öğretim Üyeleri için 

SCI-E İndeksli Makaleler 6000 Öğretim Üyeleri için 

1.Grup Yayınlar  4000 

SSCI, SCI, SCI-Exp, 

AHCI  İndeksli  

Makaleler 

2.Grup Yayınlar  2000 Alan İndeksli Makaleler 

3.Grup Yayınlar    

a) Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitap yazarlığı  TAKDİR   

b) Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitapta bölüm 

yazarlığı 
3000 

  

c) Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitap editörlüğü  3000   

 4.Grup Yayınlar   

a) Türkçe kitap yazarlığı  TAKDİR   

b) Kendi uzmanlık alanında ulusal kitapta bölüm yazarlığı 2000   

c) Kendi uzmanlık alanında ulusal kitap editörlüğü 2000   

d) Tercüme edilen kitap  TAKDİR   

5.Grup Yayınlar   

a) Uzaktan eğitim sistemine aktarılmış İngilizce dersler 3000   

b) Uzaktan eğitim sistemine aktarılmış Türkçe dersler 2000   

6.Atıf desteği 

a) İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli makalelere bir 

önceki yılda yapılan her bir atıf için ödenecek teşvik 
200  

SSCI,  SCI, SCI-Exp, 

AHCI  makaleler için 

b) Bir önceki yılda yapılan atıfların toplam sayısına 

bakılmaksızın en fazla ödenecek teşvik 
3000  

SSCI,  SCI, SCI-Exp,  

AHCI  makaleler için 

7.Konferans desteği  

a) Yurtdışında uluslararası konferans 3000 Tübitak desteği içindedir 

b) Yurtiçinde uluslararası konferans 1500 Tübitak desteği içindedir 

c) Yurtiçinde düzenlenen ulusal konferanslar 1500   

8. Proje ve Patent Desteği TAKDİR   
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SSCI / SCI /SCI-E / AHCI İndeksli Makaleler 5000 
Öğretim Üyeleri Dışındaki 

Öğretim Elemanları için 

2.GRUP YAYINLAR   3000 Alan İndeksli Makaleler 

3.GRUP YAYINLAR   

a) Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitap yazarlığı  TAKDİR   

b) Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitapta bölüm 

yazarlığı 
3000   

c) Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitap editörlüğü  3000   

 4.GRUP YAYINLAR  

a) Türkçe kitap yazarlığı  TAKDİR   

b) Kendi uzmanlık alanında ulusal kitapta bölüm yazarlığı 2000   

c) Kendi uzmanlık alanında ulusal kitap editörlüğü 2000   

d) Tercüme edilen kitap  TAKDİR   

5.GRUP YAYINLAR 

a) Uzaktan eğitim sistemine aktarılmış İngilizce dersler 3000   

b) Uzaktan eğitim sistemine aktarılmış Türkçe dersler 2000   

6.ATIF DESTEĞİ 

a) İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli makalelere bir 

önceki yılda yapılan her bir atıf için ödenecek teşvik 
200 

SSCI,  SCI, SCI-Exp, AHCI  

makaleler için 

b) Bir önceki yılda yapılan atıfların toplam sayısına 

bakılmaksızın en fazla ödenecek teşvik 
3000 

SSCI,  SCI, SCI-Exp,  AHCI  

makaleler için 

7.KONFERANS DESTEĞİ  

a) Yurtdışında uluslararası konferans 3000 Tübitak desteği içindedir 

b) Yurtiçinde uluslararası konferans 1500 Tübitak desteği içindedir 

c) Yurtiçinde düzenlenen ulusal konferanslar 1500   

8. PROJE ve PATENT DESTEĞİ TAKDİR   

 

         Ödeme Esasları 

 

Madde 8-Bir öğretim elemanına Madde 2 kapsamına giren yayını sebebiyle teşvik verilebilmesi 

için bu yayında İstanbul Gelişim Üniversitesi adresinin verilmiş olması gerekir. 1, 2, 3 ve 4. Grup 

kapsamına giren yayınların bir hakem süzgecinden geçmiş olması ve yayımlanmış olması gerekir.  

 

Madde 9-Yayın Kurulunun onayından geçen yayın başvurularına ödemeler Ocak, Nisan, Temmuz 

ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört dönemde yapılır. Yayın teşvik miktarları bir sonraki 

güncellemeye kadar (EK.2) listesine göre yapılır.  

 

Madde 10- Bir yayın, yayınlanma tarihinden itibaren en çok iki takvim yılı içinde ödüllendirilir. 

Yayının değerlendirilmesindeki teşvik miktarı yayının yayınlandığı tarihte geçerli olan yönerge 

ve teşvik miktarına göre yapılır.  
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Madde 11- Başvuru sahipleri eserin yayınlanma tarihinde İstanbul Gelşim Üniversitesinden 

ayrılmış olsalar dahi yayının yayınlanmak için ilk başvuru tarihinde İstanbul Gelişim 

Üniversitesinde çalıştığını belgelemesi ve yayında İstanbul Gelişim Üniversitesi  adresinin 

gösterilmesi durumunda teşvik miktarları ödenir.   

 

Madde 12- İstanbul Gelişim Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin yer aldığı İGÜ adresli 

yayınlarına ödenecek teşvik miktarı Mütevelli Heyetinin taktirindedir.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

 

Madde 13- Bu yönergede öngörülmeyen hususlarda İGÜ Rektörlüğü, Yayın Kurulunun görüşünü 

alarak karar verir. Bu karar  Mütevelli Heyet Başkanlığı onayı ile uygulanır.  

 

Yürürlük 

 

Madde 14- Bu yönergede belirtilen esaslar İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet 

Başkanlığı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.   

 

Yürütme 

 

Madde 15- Bu yönerge, Rektörlük tarafında yürütülür. 

  

Geçici Madde 1- Bir yayın, yayınlanma tarihinden itibaren en çok iki takvim yılı içinde 

ödüllendirilir. Yayının değerlendirilmesindeki maddi tutar, yayının yayınlandığı tarihte geçerli 

olan yönerge veya Senato Kararları ile belirlenen esaslara ve miktarlara göre hesaplanır. Yayın 

tarihi 2017 yılı olan yayın başvuruları bu Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi esaslarına göre 

değerlendirilecektir. 

 

 

 

EK.3 

 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL FAALİYETLERİ TEŞVİK İÇİN BAŞVURU FORMU  

(ULUSLARARASI İNDEKSLERCE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALE) 
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Tarandığı İndeks 

(Uygun olanına bir  işareti 

koyunuz.) 

 

SCI (Science Citation Index)  

SCI-Exp (Science Citation Index Expanded)  

SSCI (Social Sciences Citation Index )  

AHCI (Arts and Humanities Citation Index)  

SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI fakat TÜBİTAK listesinde yer almayan 

dergilerde yayımlanan makale 
 

SCI,SCI-Exp, SSCI , AHCI dışında kalan en az üç alan indeks  

tarafından taranan uluslararası veya ulusal  dergilerde yayımlanan 

makale 

 

 

 

Makalenin Niteliği 

(Uygun olanına bir   işareti 

koyunuz.) 

 

Uluslararası  

Ulusal  
 

Makalenin Başlığı  

Derginin Adı  COMPOSITES PART B- ENGINEERING   

ISSN Numarası /Web adresi  

Makalenin Dili İngilizce 

DOI  / WOS Numarası DOI: 10.1016/j.compositesb.2016.09.102 /WOS:000388781500024  

Cilt No /Sayı No                                  Volume: 108 / Sayı :12 

Sayfa No                                Pages: 279-290 

Basım yılı Published: JAN 1 2017 

Yazar Sayısı 3 

TÜBİTAK Dergi Puanı veYılı 100 (2016) 

Tarandığı Alan İndeksler  

1. 

2.  

3.  

 

 

 

Başvuru sahibinin: 

Adı ve Soyadı Mehmet ADSIZ 

T.C. Kimlik No 23344556677 

Unvanı / Görevi Prof.Dr. / Bölüm Başkanı 

Fakültesi / Bölümü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Tel No / E-Posta 0532 …….. /  ………………@gelisim.edu.tr 

NOT:Teşvik miktarının maaş hesabıma yatırılsın istiyorum (    ). Teşvik miktarının banka hesabıma yatırılsın 

istiyorum (    ). 

 

Başvuru sahibinin imzası :        Tarih:    . ./ . . / 201. 
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Banka Adı / Şube Adı   

Şube Kodu  

Hesap No / IBAN  

NOT 1.  Formu bilgisayarda doldurunuz. Formunun bir kopyasını e-mail ile Yayın Kurulu Başkanına gönderiniz. 

          2.  Makalenin bir nüshasını ekleyiniz. 

          3.  TÜBİTAK dergi puanını gösteren listeyi ekleyiniz. 

          4.  YÖKSİS Yayın listesini müracaat formuna ekleyiniz. 

 

 

EK.4 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL FAALİYETLERİ TEŞVİK İÇİN BAŞVURU FORMU 

(ULUSLARARASI / ULUSAL KİTAPLARDA  YAZARLIK , BÖLÜM YAZARLIĞI, EDİTÖRLÜK , 

KİTAP ÇEVİRİSİ ) 

 

Yandaki seçeneklerden uygun 

olanın sağındaki kutucuğa bir  

işareti koyunuz. 

 

Kişinin kendi uzmanlık alanında ulusararası kitapta bölüm 

yazarlığı 
 

Kişinin kendi uzmanlık alanında ulusararası kitapta editörlük  

Kişinin kendi uzmanlık alanında ulusararası kitap yazarlığı  

Kişinin kendi uzmanlık alanında ulusal kitapta bölüm yazarlığı  

Kişinin kendi uzmanlık alanında Türkçe  kitapta editörlük  

Türkçe kitap yazarlığı  

Tercüme edilen kitap  

 

 

Kitabın Niteliği 

(Seçeneği   ile işaretleyiniz.) 

 

Uluslararası  

Ulusal  
 

Kitabın Adı ,Yılı / Basılan Adet    

Kitabın ISBN Numarası  

Kitabın Dili  

Kitabın Basıldığı Yayınevi veya 

Kurum Adresi 
 

Yayınevinin aynı alanda bastığı 

kitap Sayısı 
 

Yapılan Görevin Niteliği (Her    

kitapta birtek bölüm esas 

alınacaktır) 

Bölüm Yazarlığı  

Editörlük  

Kitap Yazarlığı  

Türkçe Kitap yazarlığı  

Kitap Tercümesi  

Bölüm Başlığı ve Sayfa Aralığı  

Yazar veya Editör Sayısı  
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Başvuru sahibinin: 

Adı ve Soyadı  

T.C. Kimlik No  

Ünvanı / Görevi  

Fakültesi / Bölümü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Tel No / E-Posta  

NOT:Teşvik miktarının maaş hesabıma yatırılsın istiyorum ( x ). Teşvik miktarının banka hesabıma yatırılsın 

istiyorum  (   ). 

 

Başvuru sahibinin imzası :        Tarih:     …/ . . / 201. 

     

 

 

 

Banka Adı Şube Adı /  

Şube Kodu  

Hesap No veya IBAN  

NOT 1. Formu bilgisayarda doldurunuz.Formunun bir kopyasını e-mail ile Yayın Kurulu Başkanına gönderiniz.  

          2. Kitabın kendisi ekleyiniz.  

          3. YÖKSİS Yayın listesini müracaat formuna ekleyiniz. 

 


