
YDÜ Bilimsel Yayın ve Sanatsal  Faaliyetleri Özendirme Desteği  Uygulama İlkeleri 

Aşağıda bildirilen ilkeler, OCAK 2014'den itibaren geçerlidir. 

Yakındoğu Üniversitesi öğretim elemanlarının nitelikli bilimsel yayınlar yapmaya özendirilmesi amacı 

ile Bilimsel Yayın ve Faaliyetleri Özendirme Desteği (BSFÖD) programı çerçevesinde bilimsel 

etkinliklere katılım için maddi destek sağlanacaktır. BSFÖD kapsamındaki uygulamalara ilişkin 

kurallar bu Uygulama İlkeleri ile düzenlenmiştir.  

Yakındoğu Üniversitesi için iki kategoride özendirme desteği sunulmuştur. 

1- A GRUBU ÖZENDİRME DESTEĞİ (Bu destek TM:Tmin+100xJCR Formülü baz alınarak 

Tmin 2000 TL olacak şekilde hesaplanmakta ve ek1 deki tabloya göre belirlenmektedir) 

Bu maddi destekten yararlanabilmek için  

- "ISI-Web of Science" kapsamındaki SCI , SCI-Expanded , SSCI ve AHCI tarafından taranan 

bilimsel atıf indeksli dergilerde Yakındoğu Üniversitesi adresi ile yayınlanmış tam metinli 

makalelere destek miktarı hesplanırken Tmin 2000 TL , editöre mektup, vaka takdimi, teknik 

not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu v.b. türden yayınlara ise destek miktarı 

hesplanırken Tmin 1000 TL olarak hesaplanacak ve ve ek1 deki tabloya göre belirlenecektir. 

- Sanatsal etkinlikler uluslararası düzeyde yurt dışında  gerçekleştirilen kişisel konser, kişisel 

sergi, bienal ve atölye çalışmaları A grubu kapsamında değerlendirilecektir.  

- Sosyal bilimlerde tam metinli makalelere verilecek dersek miktarı TM:Tmin+100xJCR 

Formülü baz alınarak Tmin 2000 TL olacak şekilde hesaplanmakta ve ek1 deki tabloya göre 

belirlenecektir. 

 

a) Bilimde ileri ülkelerde tanınmış yayınevleri tarafından yayınlanmış, Yakındoğu Üniversitesi 

adresli özgün araştırma ürünü kitap yazımında verilecek destek miktarı 2000 TL, bölüm 

yazımında ise 750 TL olarak belirlenmiştir. 1 kitapta birden fazla bölüm olduğu takdirde; ilk 

bölüm için 750 TL onun dışındaki chapterlar için ise toplam bölüm sayısı baz alınarak destek 

miktarı belirlenecektir.   

b) Yakındoğu Üniversitesi adresli uluslararası saygın kurum ve kuruluşlarca verilen patente sahip 

olmuş olmak gerekir. 

2- B GRUBU ÖZENDİRME DESTEĞİ (Bu destek TM:Tmin+100xJCR Formülü baz alınarak 

Tmin 1500 TL olacak şekilde hesaplanmakta ve ek1 deki tabloya göre belirlenmektedir) 

Bu maddi destekten yararlanabilmek için  

- "ISI-Web of Science" kapsamında olmayan, alan indeksi, SCOPUS ile taranabilen bilim 

dünyasında tanınmış uluslararası hakemli bilimsel dergilerde Yakındoğu Üniversitesi adresi 

ile yayınlanmış tam metinli makalelere destek miktarı hesplanırken Tmin 1500 TL , editöre 

mektup, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu v.b. türden 

yayınlara ise destek miktarı hesplanırken Tmin 750 TL olarak hesaplanacak ve ve ek1 deki 

tabloya göre belirlenecektir. 

a) Saygın bilimsel kuruluşlarca tanınan uluslararası kongre, konferans, çalıştay, kurs, seminer ve 

sempozyumlarda başarı ödülü kazanmış olmak gerekir.  

  3-  Özendirme Desteğine Başvuru ve Değerlendirme 



a) Bir yıl içerisinde özendirme desteğinden yararlanmak isteyen öğretim elemanlarının BSFÖD 

başvurularına 1. ve 2. Madde de belirtilen türden olmak üzere aynı yıl yayınlanmış yayını olması esas 

alınacaktır. Aynı yıl yayınlanan yayınlar için talep edilen destek başvuruları yılda iki kez Haziran ve 

Aralık aylarında yapılacak ve ödüller takip eden aylarda verilecektir.  

b) Özendirme desteği araştırma başına verilen destektir. Bir araştırmada birden fazla araştırmacı varsa 

destek araştırmacılar arasında Ek 1 de gösterildiği gibi paylaştırılır. Eğer destekten tek bir araştırmacı 

yararlanmak isterse diğer araştırmacılardan izin belgesi getirmesi gereklidir. 

c) Türkiye dışında uluslararası ortak projelerden çıkacak makale, çalışma vs.ye özendirme desteği 

verilirken yürürlükte olan katkı payının %10 fazlası ile desteklenecektir. Centre of excellence çatısı 

altındaki merkezler arasında yapılacak olan ortak çalışmalarda ayrıca göz önüne alınacaktır. 

d)Her yıl YDÜ tarafından açıklanan Ulusal Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Teşvik miktarlarında 

A ve B grubu teşvik miktarı temel alınarak  Ek 1 tablosuna göre, yayın başına verilecek ödülün parasal 

miktarı hesaplanır. 

e) İmpact Faktörü 40 ve üzeri olan dergilerde yayınlanan makaleler Akademik Yayınları Destekleme 

Komisyonunun tespit ve önerisi ve rektörün onayıyla katsayının 100 (yüz) katına kadar ödüllendirilir. 

Ek 1 

 

f) Tek yazarlı yayınlar dışındaki yayınlarda Ek1 de gösterildiği gibi destek miktarı Baş yazar ve 

Corresponding Author dışında eşit olarak bölüştürülecektir.  

g) Kişi başına düşen teşvik miktarı 250 TL altında ise ödeme yapılmayacaktır.  

h) Teşvik miktarı hesaplanırken aşağıdaki formül kullanılacaktır ; 

TM : Tmin+ 100xJCR 

TM:Teşvik miktarı  Tmin: Gruba göre bildirilen miktar JCR: Journal Ciatation Report 
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1 Yazarlı 100                     

2 Yazarlı 50 50                   

3 Yazarlı 40 20 40                 

4 Yazarlı 35 15 15 35               

5 Yazarlı 35 10 10 10 35             

6 Yazarlı 30 10 10 10 10 30           

7 Yazarlı 25 10 10 10 10 10 25         

8 Yazarlı 20 10 10 10 10 10 10 20       

9 Yazarlı 20 Geri kalan yüzde eşit oranda bölünür. 20     

10 Yazarlı 20 Geri kalan yüzde eşit oranda bölünür. 20   

11 Yazar ve 

üzeri 

20 Geri kalan yüzde eşit oranda bölünür. 


