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Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı ve kapsamı; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde 

tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanlarını nitelikli yayın yapmaya ve tam zamanlı 

olarak görev yapan öğretim üyesi ve araştırma görevlilerini bilimsel toplantılara bildiriyle 

katılmaya teşvik için uyulacak usul ve esasları belirlemektir. 

Tanımlar 

MADDE 2- (1) Bu yönergede geçen;  

a) Komisyon: Bu yönerge kapsamında teşvik edilebilecek yayınlar hakkında 

değerlendirme yapacak Bilimsel Yayın ve Toplantı Teşvik Değerlendirme Komisyonunu, 

b) Mütevelli Heyet: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

c) Rektör / Rektörlük: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörünü / Rektörlüğünü, 

ç) UBYT: TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programını, 

d) ULAKBİM: TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezini, 

e) Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, 

daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve Komisyon 

kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini, 

f) Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli 

faaliyet yürüten, Türkçe dışındaki dillerde aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi 

kitap yayımlamış ve Komisyon kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen 

yayınevini, 

g) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanını, 

h) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini, 
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ı) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu, 

i) Yönetim Kurulu: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

 

 Bilimsel Yayın ve Toplantı Teşvik Değerlendirme Komisyonu 

MADDE 3- (1) Bu yönerge kapsamında teşvik edilebilecek yayınlar hakkında 

değerlendirme yapmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından Üniversite öğretim üyeleri 

arasından ilgili rektör yardımcısının başkanlığında beş kişiden oluşan Bilimsel Yayın ve 

Toplantı Teşvik Değerlendirme Komisyonu seçilir. Komisyon, başkanın çağrısı ile yılda 

en az üç defa (Şubat, Haziran ve Ekim aylarında), üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır 

ve toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda 

başkanın oyu iki oy kabul edilir. Komisyon, -gerektiğinde uzman görüşüne de 

başvurarak- yayının teşvik verilmeye uygun olup olmadığı ve uygunsa bu yönergede 

belirtilen ölçülere göre puan değerinin ne olması gerektiği konusundaki görüşünü 

Rektörlüğe sunar. 

(2) Komisyon başkanı ve üyeleri kendi yayınlarıyla ilgili değerlendirme 

oturumuna katılmaz. 

(3) Komisyonun değerlendirme ve önerileri Yönetim Kurulu’nda görüşülerek 

karara bağlanır. 

(4) Komisyon üyeleri, iki yıl süreyle görev yapmak için seçilir. Görev süresi biten 

üye Yönetim Kurulu tarafından yeniden seçilebilir. 

 

Bilimsel yayın teşvikinden yararlanma başvurularının değerlendirilmesi 

 MADDE 4- (1) Bu yönerge kapsamında bilimsel yayın teşvikinden yararlanmak 

isteyen Üniversite öğretim elemanı, doldurulmuş başvuru formunu, Üniversitenin 



 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL YAYIN ve TOPLANTI TEŞVİK YÖNERGESİ 

 

(Üniversite Senatosu’nun 26.04.2021 tarih ve 2021-11-3 sayılı Üniversite Mütevelli Heyeti’nin 04.05.2021 tarih ve  

2021/ 05-2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) 

 

    

 

3 

 

zikredildiği sayfayı/sayfaları ve varsa hangi indekste yer aldığını gösteren belgeyi içeren 

dosya ile Rektörlüğe başvurur. Başvurular, bilimsel çalışmanın yayımlandığı yılı takip 

eden yılın sonuna kadar yapılabilir. 

 (2) Eserin teşvik kapsamında değerlendirilebilmesi için, kitapların ISBN, 

dergilerin ise ISSN numaralı bir yayında yayımlanmış olması, yazarın görev yerinin 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi olduğu kaydını taşıması ve yayının YÖKSİS’e işlenmiş 

olması şarttır.  

 

Yayınlar için puan değeri belirlenmesi 

MADDE 5- (1) Komisyon tarafından teşvik kapsamına alınması uygun görülen 

her bir yayın için aşağıdaki tablo esas alınarak bir puan değeri belirlenir:  

 

Sıra Yayınlar Puan 

A. Dergilerde Yer Alan Yayınlar 

1 

Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded), 

Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (AHCI)’de 

taranan hakemli ve sürekli olan dergilerdeki yayınlar için en güncel UBYT Dergi 

Listelerinde verilen puanlar esas alınarak; 

   

1a 76-100 puan arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün bilimsel makaleler 300 

1b 
76-100 puan arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün bilimsel makaleler dışındaki 

yayınlar 
60 

1c 51-75 puan arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün bilimsel makaleler 260 

1d 
51-75 puan arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün bilimsel makaleler dışındaki 

yayınlar 
45 

1e 26-50 puan arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün bilimsel makaleler 225 

1f 
26-50 puan arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün bilimsel makaleler dışındaki 

yayınlar 
30 

1g 0-25 puan arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün bilimsel makaleler 185 

1ğ 
0-25 puan arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün bilimsel makaleler dışındaki 

yayınlar 
15 
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2 Diğer uluslararası indekslerde taranan ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 

özgün bilimsel makaleler 
120 

3 Diğer uluslararası indekslerde taranan ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 

özgün bilimsel makaleler dışındaki yayınlar 
30 

4 
ULAKBİM kapsamındaki uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış özgün 

bilimsel makaleler 
90 

5 
ULAKBİM kapsamındaki ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış özgün bilimsel 

makaleler  
40 

6 Uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel makale tercümeleri  15 

B. Kitap ve Kitap Bölümü 

1 
Uluslararası dağıtıma sahip yayınevleri tarafından ve yabancı dilde basılmış bilimsel 

kitaplar 
100-200 

2 Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından Türkçe veya yabancı dilde yayımlanmış 

bilimsel kitaplar  
75-150 

3 B1 kapsamındaki kitaplarda yayımlanmış bilimsel kitap bölümleri 40-80 

4 B2 kapsamındaki kitaplarda yayımlanmış bilimsel kitap bölümleri 30-60 

5 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında yayımlanmış tebliğ 

metinleri 
50 

6 Ansiklopedilerde yayımlanmış bilimsel araştırma niteliğindeki maddeler 30 

7 Uluslararası dağıtıma sahip yayınevleri tarafından ve yabancı dilde basılmış bilimsel 

kitap veya dergi editörlüğü 
30 

8 Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından Türkçe yayınlanmış bilimsel kitap veya dergi 

editörlüğü  
20 

9 
Uluslararası dağıtıma sahip yayınevleri ile tanınmış ulusal yayınevleri tarafından 

yayınlanmış tercüme kitap, transkripsiyon veya edisyon kritik çalışması 
30 

 

Teşvik kapsamı dışındaki yayınlar 

MADDE 6- (1) Aşağıdaki yayınlar teşvik kapsamı dışındadır: 

a) Editöre mektuplar ve editör takdim veya sonuç yazıları, 

b) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin telif ücreti ödediği yayınlar, 

 

Bilimsel yayın teşvik miktarı 

MADDE 7- (1) Teşvik kapsamına alınmasına karar verilen yayının sahibine, Yönetim 

Kurulunca önerilen puan değerinin Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektör tarafından (1) puan 
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için onaylanan Türk Lirası karşılığıyla çarpımından elde edilecek meblağ ilgili yayınının 

sahibine net olarak maaşıyla birlikte 3 eşit taksitte ödenir. Çok yazarlı yayınlarda bu 

yönergeye göre verilecek teşvik tutarı yazar sayısına bölündükten sonra yönerge 

kapsamındaki yazara / yazarlara kendi payına düşen miktar ödenir. 

 

Bilimsel toplantı teşvikinden yararlanma başvurularının değerlendirilmesi 

MADDE 8- (1) Bu yönerge kapsamında yurtiçi veya yurtdışı bilimsel toplantılara 

katılmaya teşvikten yararlanmak isteyen Üniversite öğretim üyesi ve araştırma görevlisi, 

doldurulmuş başvuru formunu, davet veya kabul mektubunu ve bildiri özetini içeren dosya ile 

ilgili dekanlığa / müdürlüğe başvurur. Başvurular, bilimsel toplantıdan en az onbeş gün 

öncesinde yapılabilir. 

(2) Toplantıya katılım teşvikinden yararlanılabilmesi için, davet veya kabul 

mektubunda katılımcının görev yerinin İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi olduğu kaydı 

bulunmalıdır. 

(3) Başvurular ilgili dekanlık / müdürlük tarafından yönetim kurulunda değerlendirilir 

ve ödemenin uygun görülmesi durumunda Rektörlüğün onayına sunulur. Değerlendirme 

yapılırken toplantının bilimsel düzeyi ve başvuru sahibinin Üniversitedeki görevini aksatıp 

aksatmayacağı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.  

 

Bilimsel toplantı teşvik miktarı 

MADDE 9- (1) Her bir öğretim üyesi ve araştırma görevlisine bir takvim yılı içinde 

sadece üç kalem harcama (toplantı kayıt veya katılım bedeli, ülkelerarası veya şehirlerarası 

ulaşım masrafı, konaklama masrafı) için ve toplamda 100 puan değerini aşmayacak destek 

verilebilir. Aynı takvim yılı içinde ikiden fazla toplantıya destek sağlanmaz. Destek miktarı, 
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ilgili Yönetim Kurulunca uygun görülen puan değerinin Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektör 

tarafından (1) puan için onaylanan Türk Lirası karşılığıyla çarpımından elde edilecek 

meblağdır.  

(2) Ödemenin yapılabilmesi için teşvik miktarına tekabül eden ve birinci fıkrada yazılı 

harcama kalemleriyle ilgili belgelerin Rektörlüğe sunulmuş olması gerekir.  

 

Yönergede belirtilmeyen durumlar 

MADDE 10- (1) Bu yönergede belirtilmeyen veya tereddüt edilen durumlar, Yönetim 

Kurulu tarafından karara bağlanır. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 11- (1) Üniversite Senatosunun 18.05.2016 tarih ve 2016/06-4 sayılı 

kararıyla kabul edilen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilimsel Yayın ve Toplantı Teşvik 

Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Yürürlük 

MADDE 12- (1) Bu yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13- (1) Bu yönergeyi Rektör yürütür.  


