YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLER İLE YAYINLARI
ÖZENDİRME DESTEK PROGRAM YÖNERGESİ
Yakın Doğu Üniversitesi, öğretim elemanlarının bilimsel üretimini artırmak ve özendirmek amacıyla
bilimsel ve sanatsal etkinlikler ile yayınları özendirme destek programı (BSEYÖDP) çerçevesinde, aşağıda
detaylandırılan esaslara göre iki kategoride maddi destek vermektedir. Özendirme desteği için yapılan
bütün başvuruları Mütevelli Heyeti Başkanlığı sonuçlandırır.
Aşağıda belirtilen katılım destek ilke ve koşulları 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerlidir.
1. YAYINLARA SAĞLANAN MADDİ DESTEK
Makale: Makale yayın desteği, sadece etki faktörü 0.25 ve üzeri, Web of Science ve Scopus’ta taranan
yayınlara SCHIMAGO dergi sıralamasındaki gruplandırmaya uygun olarak verilir. Maddi destek, etki
faktörü 0.25 ve üzerinde olan dergilerde yayınlanan Yakın Doğu Üniversitesi adresli makalelerin Web of
Science ve/veya Scopus’ta görünür olmasından sonra, SCHIMAGO derecelendirmesine göre, Q1 grubu
için 3000 TL, Q2 grubu için 2500 TL, Q3 grubu için 2000 TL, Q4 grubu için 1500 TL; Scopus 0-.50
yüzdelik dilimindeki dergiler için 800 TL, .51-100 dilimindeki dergiler için 1000TL olacak şekilde YDÜ’lü
öğretim elemanı sayısına bölünerek verilir.
Web of Science veya Scopus veri tabanlarında taransa da özetler (abstract) bu maddi teşvikten
faydalanamaz. Tam metni çıkmak üzere kongre teşvikinden yararlanılan yayınlara ayrıca yayın teşviki
verilmez. Editöre mektuplar ve yazar sayısı 100’den fazla olan büyük proje çıktısı tam metinli yayınlarda
YDÜ’lü yazar başına her yayın için 200 TL ödenir.
Kitap: Kitap yayın desteği, iyi bilinen uluslararası basın evleri tarafından yayınlanan (Pearson, Prentice
–Hall, Thomson Reuters, Kluwer, Penguin Random House, Hachette Livre, McGraw-Hill, Holtzbrinck,
Scholastic, Wiley, Tailor & Francis, Springer, Elsevier, Oxford University Press, Cambridge University
Press, EKSMO), WOS book seri kapsamındaki indeksler ve Book Acquisition index’te taranan kitap veya
kitap bölümleri için ve aşağıdaki miktarlarda verilir.
Kitap: 3000 TL
Kitap bölümü: 1000 TL
Diğer basın evleri tarafından yayınlanan kitap veya kitap bölümleri için ve aşağıdaki miktarlar Center of
Excellence Yönetim Kurulu kararıyla aşağıdaki miktarlarda maddi teşvik verilebilir.
Kitap: 500 TL
Kitap bölümü: 250 TL
MIG: Web of Science veri tabanında taranan ve etki faktörü 0,25 üstü dergilerde yayınlanacak makaleler
için istenen makale işlem gideri (Article Processing Charge, APC) bedeli, hesaplanan Özendirme Destek
Miktarını (ÖDM) aşmamak kaydıyla hak edilen ÖDM’den düşülüp başvuran öğretim elemanına avans
olarak verilebilir. Ödenen MIG hak edilen ÖDM’den daha düşük olması halinde, geriye kalan miktar
makale yayınlandıktan sonra ödenir.
Diğer Yayınlar: Web of Science ve Scopus veri tabanlarında taranan olgu çalışması gibi orijinal makale
kapsamında olmayan bilimsel yayınların ÖDM’si yayın başına 200 TL olarak hesaplanır.
YAYINLARA SAĞLANAN MADDİ DESTEK BAŞVURU VE HAK EDİŞ KOŞULLARI
Yayınlara sağlanan maddi destek, Yakın Doğu Üniversitesi adresli yayınlar için Yakın Doğu
Üniversitesinde tam veya yarı zamanlı olarak çalışanlara, yayın Yakın Doğu Üniversitesi altında Web of
Science ve/veya Scopus veri tabanlarında görünür olduktan sonra aşağıdaki koşullar çerçevesinde verilir:
Destek sağlanacak makalenin birden fazla Yakın Doğu Üniversitesi adresli yazarı var ise, maddi destek
Yakın Doğu Üniversitesi adresli yazarların sayısına bölünerek verilir.
Bilimsel işbirliği çerçevesinde yapılan yayınlarda, Yakın Doğu Üniversitesi adresini kullanan öğretim
elemanları veya araştırmacılara da yayınlara sağlanan maddi destek verilir. Bu koşulda başvuran öğretim
elemanı veya araştırmacının Google Scholar’daki kurum epostası ve web adresi neu.edu.tr uzantılı değil
ise kendisine 1000 TL üzerinden YDÜ’lü yazar sayısı göz önüne alınarak maddi destek verilir.
Kişi başına düşen teşvik miktarı 200 TL altında ise ödeme yapılmayacaktır.
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2. BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLERE SAĞLANAN MADDİ DESTEK
Konferans/Kongre: Web of Science ve/veya Scopus veri tabanlarında taranan uluslararası ve tam
metni yayınlanacak olan konferanslar/kongreler dolayısıyla sunulacak ve yayınlanacak eserler veya en
az 5 kez kesintisiz düzenlenen konferanslar/kongrelerde sunulacak bildiriler için maddi destek, öğretim
elemanının fen, sağlık ve mühendislik alanlarında SCHIMAGO derecelendirmesine göre Q1 veya Q2,
sosyal bilimler ve sanat alanlarında ise Q1, Q2, Q3 veya Q4 grubu içindeki dergilerde yayınlanmış en az
iki makalesinin veya bir önceki akademik performans değerlendirme neticesinde hesaplanan ALG veya
KYP puanının en az 2.00 olması koşuluyla sağlanır. Yukardaki koşulları karşılamayan, ancak altta
belirtilen diğer hak ediş koşullarını karşılayan öğretim elemanına ise sadece konferans/kongre kayıt
ücreti ödenir. Yakın Doğu Üniversitesinin düzenlediği konferans/kongrelerde Yakın Doğu Üniversitesi
çalışanlarından kayıt ücreti alınmaz.
BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLERE SAĞLANAN MADDİ DESTEK BAŞVURU VE HAK EDİŞ
KOŞULLARI
Bilimsel ve sanatsal etkinliklere sağlanan maddi destekten sadece tam zamanlı öğretim elemanları
yararlanabilir.
Konferans/Kongre için maddi desteğe başvurmadan önce Bölüm/Anabilim Dalı Akademik Kurulu
önerisiyle alınan Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı olması zorunludur.
Konferans/Kongre maddi desteği yılda sadece bir kez en çok 4600 TL’ye kadar verilir.
En az 5 kez kesintisiz düzenlenen konferanslar/kongrelerde sunulacak bildiriler için maddi destekten
yaralanmak isteyen öğretim elemanının fen, sağlık ve mühendislik alanlarında SCHIMAGO
derecelendirmesine göre Q1 veya Q2, sosyal bilimler ve sanat alanlarında ise Q1, Q2, Q3 veya Q4 grubu
içindeki dergilerde yayınlanmış en az iki makalesinin veya bir önceki akademik performans
değerlendirme neticesinde hesaplanan ALG veya KYP puanının en az 2.00 olması gerekmektedir.
Aynı Konferans/Kongre için maddi destek, Yakın Doğu Üniversite adresli en fazla üç ayrı sunuma
sağlanır. Üçten fazla sunuma maddi destek, Center of Excellence Yönetim Kurulunun önerisi ve
Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla verilebilir.
Konferans/Kongrelere kabul edilen sunumlarda birden fazla Yakın Doğu Üniversite adresli öğretim
elemanı var ve teşvik için başvurmuş ise, maddi destek yalnızca sunumu yapacak öğretim elemanına
sağlanır.
Aynı Konferans/Kongrelere kabul edilen birden fazla ayrı sunumlarda, birden fazla Yakın Doğu
Üniversite adresli öğretim elemanı var ise, sunumları ortak bildirisi en fazla olan öğretim elemanı yapar
ve maddi destek bu öğretim elemanına sağlanır.
İkinci Konferans/Kongre desteği için başvuran öğretim elemanlarına Center of Excellence yönetim
kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile kayıt ücretini karşılamak için en fazla 2300 TL’ye
kadar maddi destek sağlanır.
Bilimsel ve sanatsal etkinliklere sağlanan maddi destekten yararlanmak isteyen öğretim elemanları
başvurularını katılacakları etkinlikten en az bir ay önce yapmalıdırlar.
Bilimsel ve sanatsal etkinliklere sağlanan maddi destek, Yakın Doğu Üniversitesi adresli katılımcılara
ulaşım, konaklama ve etkinlik katılım masraflarını karşılamaları için verilir.
Konferans veya Kongrede sunulacak bildiri/posterin kabul edildiğini, etkinlik programında yer aldığını
ve Web of Science veri tabanında tarandığını gösteren belgeler başvuru esnasında sunulmalıdır.
Sergi veya konser etkinliklerinin tarih ve yer detaylarını gösteren belge/ler başvuru esnasında
sunulmalıdır.
Bilimsel veya Sanatsal etkinlik tamamlandıktan sonra, başvuru sahibi etkinlik katılım belgesi, kayıt
ücreti dekontu, otel giderlerini gösteren belgeler ve uçuş kartı (boarding pass) gibi belgeler ile katılımını
en geç 15 gün içinde belgelemek zorundadır.
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BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLERE SAĞLANAN MADDİ DESTEK MİKTARLARI
1. Sözlü Sunum
Türkiye: En çok 2300 TL
Diğer: En çok 4600 TL
Kıbrıs: Sadece Kongre Kayıt Ücreti

2. Poster
Türkiye: En çok 1725 TL
Diğer: En çok 3450 TL
Kıbrıs: Sadece Kongre Kayıt Ücreti

Patent: Yakın Doğu Üniversitesi adresli patentler için aşağıdaki miktarda maddi destek sağlanır:
Patent: 2500 TL
Sergi/Konser: Yakın Doğu Üniversitesi adresli yapılan sanatsal etkinliklere yılda bir kez aşağıdaki
miktarlarda maddi destek verilir:
Ulusal Sergi/Konser: 1000 TL
Uluslararası Sergi/Konser: 2000 TL
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