
T.C.  
 

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 
 

AKADEMİK TEŞVİK YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Genel Hükümler 
 

Amaç 
 

 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kent Üniversitesi adına yapılmış olması 
şartıyla akademik etkinliklere veya etkinlik katılımına verilecek maddi teşvik ve yayın 
ödülleri ile İstanbul Kent Üniversitesi akademik personeli tarafından önerilecek bilimsel 
araştırma projelerine yönelik desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
 
Kapsam 
 
 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, sadece İstanbul Kent Üniversitesi’nde görev yapan 
akademik 
personeli kapsar. 
 
Tanım 
 

 

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen; 
 
a)  Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini, 

b)  Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü, 

c)  Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu, 

d)  Yönetim Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

e)  BAP Komisyonu: İstanbul Kent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 
Komisyonu’nu 
 

f)   Akademik Etkinlik: İstanbul Kent Üniversitesi personelinin bilim, sanat ve 
tasarım alanlarındaki her türlü etkinlikleri ve çalışmaları, 
g)  Birim Teşvik Miktarı (K): Teşvik tutarını hesaplamak üzere Mütevelli Heyeti 
tarafından her yıl için belirlenen birim tutarı, 
 

h)  Öğretim Elemanı : İstanbul Kent Üniversitesi tam zamanlı akademik personeli, 
ı)    YÖK  : Yükseköğretim Kurulunu, 
i)    ÜAK  :  Üniversitelerarası Kurulu ifade eder. 
 

 

Yetkili Komisyon 
 

 

MADDE 4- (1) Bu yönergeyle verilen görevler, “BAP Komisyonu” tarafından yerine 
getirilir. Bu komisyon, Üniversite Rektörü veya Rektör tarafından atanan bir Rektör 
yardımcısının başkanlığında ve Üniversite Senatosunca belirlenen altı öğretim 
elemanından oluşur.  
 
(2)   Komisyon, Yönergeye uygun olarak araştırma projeleri, akademik etkinliklere 
katılım desteği ve yayın ödülü verilmesi başvurularını değerlendirerek aldığı kararı, 
Rektörlük onayına sunar. 
 
(3)   Komisyon, çalışmalarında öğretim elemanları ile idari personelin 
hizmetlerinden ve  



danışmanlığından da yararlanır; gerektiğinde geçici alt komite ve komisyonlar 
kurabilir. 
 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
 
 

Bilimsel Araştırma Projesi Destekleri 
 

MADDE 5- (1) Bu yönerge çerçevesinde, yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilecek 
ulusal veya uluslararası bilimsel projeler, proje önerisi halinde komisyona sunulması 
durumunda değerlendirilerek proje desteği sağlanabilir. Projelere yönelik finansal destek 
miktarı öneri olarak sunulan bilimsel araştırma projesi için hazırlanan BAP komisyonu 
raporuna bağlı olarak Rektörlük tarafından belirlenir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

Yayın Teşvik Ödülü 
 

Akademik Yayını Teşvik Ödülü 
 
 
MADDE 6- (1) Ödülün amacı, özellikle uluslararası yayınları teşvik etmek olup, 
SSCI, SCI, SCI-expanded, AHCI  indekslerinde taranan Uluslararası dergilerde tam 
makale  yayını   yapan İstanbul Kent Üniversitesi öğretim elemanı, birim teşvik 
miktarı (K) katsayısı çerçevesinde 8K teşvik tutarı ile ödüllendirilir. Bu ödül yazar 
sayısına bakılmaksızın yukarıdaki kriterler çerçevesinde eser başına bir ödül olarak 
verilir. 
 
(2) Uluslararası alan indekslerinde (ISI Database’e giren indeksler veya SCOPUS) 
taranan dergilerde, yayın yapan öğretim elemanı, birim teşvik miktarı (K) katsayısı 
çerçevesinde 4K teşvik tutarı ile ödüllendirilir. Bu ödül yazar sayısına bakılmaksızın 
yukarıdaki kriterler çerçevesinde eser başına bir ödül olarak verilir. 

 

(3) SSCI, SCI, SCI-expanded, AHCI ve uluslararası alan indeksleri (ISI Database’e giren 
indeksler veya SCOPUS) haricindeki diğer uluslararası indekslerde taranan dergilerde, 
yayın yapan öğretim elemanı, birim teşvik miktarı (K) katsayısı çerçevesinde 2K teşvik 
tutarı ile ödüllendirilir. Bu ödül yazar sayısına bakılmaksızın yukarıdaki kriterler 
çerçevesinde eser başına bir ödül olarak verilir. 
 

(4) ULAKBİM’de  taranan  ulusal  dergilerde  yayınlanan  ulusal  makaleler, birim teşvik 
miktarı 
(K) katsayısı ile ödüllendirilmektedir. 
 
(5) Uluslararası  indekslerde  (SSCI, SCI, SCI-expanded, AHCI)  taranan  dergilerde  
editörlük  yapan  öğretim elemanı, yılda 1 defa olmak üzere, birim teşvik miktarı (K) 
katsayısı çerçevesinde 8K teşvik tutarı ile ödüllendirilir. 
 
(6) Uluslararası alan indekslerinde (ISI Database’e giren indeksler veya SCOPUS) 
taranan dergilerde editörlük  yapan  öğretim elemanı, yılda 1 defa olmak üzere, birim 
teşvik miktarı (K) katsayısı çerçevesinde 4K teşvik tutarı ile ödüllendirilir. 

 

(7) Uluslararası  indekslerde  (SSCI, SCI, SCI-expanded, AHCI)  taranan  dergilerde  
hakemlik  yapan  öğretim elemanı, birim teşvik miktarı K ile ödüllendirilir (1 yıl 
içerisinde toplam 5K teşvik tutarını geçmemek şartıyla). 

 



(8) Uluslararası  indekslerde  (SSCI, SCI, SCI-expanded, AHCI) taranan  dergilerin  
yayın  kurulunda yer alan öğretim elemanı birim teşvik miktarı (K) katsayısı 
çerçevesinde 0.5 K teşvik tutarı ile ödüllendirilir. 
 

(9) YÖK ve ÜAK tarafından belirlenen listede yer alan uluslararası statütedeki 
yayınevlerince yayımlanan özgün nitelikteki kitaplar için ödül verilmesi uygun 
görülmüştür. Söz konusu ödül birim teşvik miktarı (K) katsayısı çerçevesinde 10 K teşvik 
tutarı olarak belirlenmiştir. 
 Bu ödül yazar sayısına bakılmaksızın yukarıdaki kriterler çerçevesinde eser başına bir 
ödül olarak verilir (YÖK ve ÜAK tarafından belirlenen yayınevleri listesi için ekler 
kısmına bakınız). 
 
(10) YÖK ve ÜAK tarafından belirlenen listede yer alan ulusal statüdeki yayınevlerince 
yayımlanan özgün nitelikteki kitaplara ödül verilmesi uygun görülmüştür. Söz konusu  
ödül,birim teşvik miktarı (K) katsayısı çerçevesinde 5 K teşvik tutarı olarak 
belirlenmiştir. Bu ödül yazar sayısına bakılmaksızın yukarıdaki kriterler çerçevesinde 
eser başına bir ödül olarak verilir (YÖK ve ÜAK tarafından belirlenen yayınevleri listesi 
için ekler kısmına bakınız). 
 

(11) MADDE 6-(09) da belirtilen yayınevleri dışında yer alan, Uluslararası statüdeki 
yayınevlerince yayımlanan özgün nitelikteki kitaplar için ödül olarak, birim teşvik 
miktarı (K) katsayısı çerçevesinde 2 K teşvik tutarı ödül verilir. Bu ödül yazar sayısına 
bakılmaksızın yukarıdaki kriterler çerçevesinde eser başına bir ödül olarak verilir. 
 
(12) MADDE 6- (10) da belirtilen yayınevleri dışında yer alan, Ulusal statüdeki 
yayınevlerince yayımlanan özgün nitelikteki kitaplara ödül olarak, birim teşvik miktarı 
(K) katsayısı çerçevesinde 1 K teşvik tutarı ödül verilir. Bu ödül yazar sayısına 
bakılmaksızın yukarıdaki kriterler çerçevesinde eser başına bir ödül olarak verilir. 
 
(13)  YÖK ve ÜAK tarafından belirlenen listede yer alan  Uluslararası statüdeki 
yayınevlerince yayımlanan özgün nitelikteki kitaplarda bölüm yazanlara ödül olarak, 

birim teşvik miktarı (K) katsayısı çerçevesinde 4 K teşvik tutarı ödül verilir. Bu ödül 
yazar sayısına bakılmaksızın yukarıdaki kriterler çerçevesinde eser başına bir ödül olarak 
verilir (YÖK ve ÜAK tarafından belirlenen yayınevleri listesi için ekler kısmına bakınız). 

 
(14) YÖK ve ÜAK tarafından belirlenen listede yer alan, Ulusal statüdeki yayınevlerince 
yayımlanan özgün nitelikteki kitaplarda bölüm yazanlar, birim teşvik miktarı 2 K 
katsayısı ile ödüllendirilmektedir. Bu ödül yazar sayısına bakılmaksızın yukarıdaki 
kriterler çerçevesinde eser başına bir ödül olarak verilir  (YÖK ve ÜAK tarafından 
belirlenen yayınevleri listesi için ekler kısmına bakınız). 
 
(15) MADDE 6-(09) de belirtilen yayınevleri dışında yer alan, Uluslararası statüdeki 
yayınevlerince yayımlanan özgün nitelikteki kitaplarda bölüm yazanlara ödül olarak, 
birim teşvik miktarı (K) katsayısı çerçevesinde 1 K teşvik tutarı ödül verilir. Bu ödül 
yazar sayısına bakılmaksızın yukarıdaki kriterler çerçevesinde eser başına bir ödül olarak 
verilir. 
 
(16)  MADDE 6- (10) de belirtilen yayınevleri dışında yer alan, Ulusal statüdeki 
yayınevlerince yayımlanan özgün nitelikteki kitaplarda bölüm yazanlar, birim teşvik 
miktarı 0,5 K katsayısı ile ödüllendirilmektedir. Bu ödül yazar sayısına bakılmaksızın 
yukarıdaki kriterler çerçevesinde eser başına bir ödül olarak verilir. 
 



(17) YÖK ve ÜAK tarafından belirlenen listede yer alan, Uluslararası statüdeki 
yayınevlerince yayımlanan özgün nitelikteki kitap editörlüğü için ödül olarak, birim 
teşvik miktarı (K) katsayısı çerçevesinde 2K teşvik tutarı ödül verilir. Bu ödül editör 
sayısına bakılmaksızın yukarıdaki kriterler çerçevesinde eser başına bir ödül olarak verilir 
(YÖK ve ÜAK tarafından belirlenen yayınevleri listesi için ekler kısmına bakınız). 
 

 

(18)  Güzel Sanatlar, İletişim ve Mimarlık alanına ilişkin film, video, mimari proje, 
performans sanatları ve benzeri seçkin sanatsal yarışmalarda ödül alan eserlerin ve 
icraatların; bienal, trienal ve benzeri faaliyetlerde yer alan eserlerin ve kişisel olarak 
düzenlenecek sergilerin (aynı eserle veya çalıştay ile daha önce teşvik alıp almadığına 
bakılarak) sahiplerinin; eser ulusal ölçekte ise birim teşvik miktarı (K) katsayısı ile 
ödüllendirilir. 
 
(19) Uluslararası dergilerde ve/veya ULAKBİM’de taranan dergilerde yayımlanmış 
makalelerine atıfta bulunulan öğretim elemanlarına birim teşvik miktarı (K) katsayısı 
çerçevesinde verilecek destekler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. (Bir yılda bir 
akademisyen toplam 3K ya kadar atıf teşvik ödülü alabilir.) (Yazarların kendi 
yayınlarına yaptığı atıflar hariç). 

 
 

 
ATIF 

 

 
SCI, SCI - 

EXPANDED, 
SSCI VE AHCI 

KAPSAMINDAKİ 
DERGİLERDE 

YAYIMLANMIŞ 
MAKALELERE 
YAPILAN ATIF 

 

 
DİĞER 

ULUSLARARASI 
HAKEMLİ 

DERGİLERDE 
YAYIMLANMIŞ 
MAKALELERE 
YAPILAN ATIF 

 

 

ULAKBİM 
TARAFINDAN 

TARANAN 
ULUSAL 

HAKEMLİ 
DERGİLERDE 

YAYIMLANMIŞ 
MAKALELERE 
YAPILAN ATIF 

Makale atıflarında 
verilecek destek tutarı 

 

 
0.2 K 

 

 
0.1 K 

 

 
0.05 K 

 
 

(20) Yurtiçi ulusal / uluslararası katılımlı bilimsel toplantılara sözlü sunum yapmak 
üzere katılacak Öğretim Elemanlarına yol, konaklama ve katılım ücreti karşılığı 
olarak  4 K destek verilir. 
 

(21) Yukarıdaki şartları yerine getiren ancak destek almamış olan öğretim elemanı, 
bilimsel toplantıların bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanan bildirileri için, birim 
teşvik miktarı (K) katsayısı ile ödüllendirilir . 
 
(22) Yurtdışı uluslararası sunumlu katılımlı bilimsel toplantılarda referans olarak 
belirlenen 
destekler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Ülke grupları Ek-3’de tanımlanmıştır. 
 

YURT DIŞI  
ULUSLARARASI 
KATILIMLI 
BİLİMSEL 
TOPLANTI  

  
1.GRUP  
ÜLKELER   

  
2.GRUP  
ÜLKELER  

  
3.GRUP  
ÜLKELER  



Yurt dışı bilimsel 
toplantılara katılım 
başvurularında 
verilecek destek tutarı  

  
15 K  

  
10 K  

  
8 K  

 

(23) Yurtiçi ulusal / uluslararası veya yurtdışı uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda 

görsel ve / veya işitsel iletişim araçları ile  sunumda bulunan öğretim elemanlarına  katılım 

ücreti karşılığı olarak 2K destek verilir. 

 

(24) Bilimsel toplantılarda yapılan sunum, bilimsel toplantıların bildiri kitabında tam 

metin / özet metin veya bir dergide tam metin olarak yayınlanmalıdır. Bir Öğretim 

Elemanı, bir Akademik Yılı içerisinde sunumlu olarak; biri yurt dışı, biri yurt içi toplantı 

olmak üzere, en çok 2 toplantı 

desteğinden yararlanabilir. Bunlara ilave olarak 23’üncü  maddede sözü edilen sunumlar  
için  en fazla  3  adet  katılım  desteği  sağlanabilir.  

 

(25) TÜBİTAK, Bakanlıklar ve diğer ulusal/uluslararası kuruluşlardan araştırma projesi 
alanlara veya Avrupa Birliği çerçeve programları gibi uluslararası proje ortaklığı olanlara, 

grup adına proje yürütücüsüne, birim teşvik miktarı (K) katsayısı çerçevesinde 3K teşvik 

tutarı + Proje bedelinin %2,5’i kadar (proje bedelinin %2,5 i birim teşvik miktarı (K) 

katsayısı çerçevesinde 20 K yı geçmeyecek şekilde ) teşvik verilir . Ortak yapılan 

projelerde üniversiteye sağlanan katkı dikkate alınır. 

 

(26) Uluslararası patent alanlara birim teşvik miktarı (K) katsayısı çerçevesinde 20K, 
ulusal patent alanlara 10K, “faydalı model belgesi” ve “endüstriyel tasarım belgesi için 

5K teşvik tutarında ödeme yapılır. 

 

(27) Yukarıdaki maddelerde yazılmış olan ödül tutarları ihtiyaç halinde BAP 

Komisyonu’nun önerisi üzerine Rektörlük makamı tarafından güncellenir. 
 

Yayın Ödülü Esasları 
 
MADDE 7- (1) Bu Yönerge hükümlerinden yararlanmak isteyen İstanbul Kent 
Üniversitesi Personeli "Akademik Ödül ve Teşvik Başvuru Formunu" nu doldurup 
yayının orijinal hali veya ilgili birimce onaylanan bir örneği ile birlikte ilgili 
Dekanlık/Müdürlük aracılığıyla Rektörlüğe başvurur. Başvurular, Komisyonca, 
gerektiğinde uzman görüşleri de alınarak değerlendirilir ve alınan karar, Rektörlük 
onayına sunulur. BAP komisyonu gerektiği taktirde ek dokümanlar isteyebilir. 
 

(2) Teşvik ödülü için bilimsel çalışmanın yayımlanmış olması gerekir. 
 
 

(3) Teşvik ödülü için araştırmacı adıyla birlikte “İstanbul Kent Üniversitesi” adresi 
gösterilmesi şartı aranır. 
 
(4) Uluslararası (SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI) dizinlerde yer alan dergilerdeki 
atıflar için, Web of Science’ın web sayfası üzerinden gerçekleştirilen atıf sorgulama 
sonucunda, araştırmacının yayınlarına atıf yapan diğer yayınların listesine ve atıf yapan 
yayınların türüne dair bilgi içeren web sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. Ayrıca 
web sayfası ekran görüntüsünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 
 



(5)  Diğer dergilerde yayımlanan makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin 
basılmış olması veya elektronik ortamda yayımlanması (Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile 
künyesi açık bir şekilde sunulmalıdır.) esastır. 
 
(6) Dergilerde editörlüğün değerlendirilmesinde, farklı dergilerde de olsa sadece bir 
editörlük dikkate alınır. Çok editörlü dergilerde sadece baş editör teşvik kapsamında 
değerlendirilir. 
 
(7) YÖK ve ÜAK tarafından belirlenen listede yer alan uluslararası ve ulusal statütedeki 
yayınevleri listesine linkinden ulaşılabilir. Başvuru sırasında, bilgi içeren web sayfası 
ekran görüntüleri sunulmalıdır. 
(8) Kitap yazarlığı, kitap içinde bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğü başvurularında, 
kitapların basılı birer kopyasının komisyona sunulması gerekmektedir. 
 
(9) Atıfların değerlendirilmesinde, başvuru sahibinin kendi yayınlarına veya eserlerine 
yaptığı atıflar kapsam dışıdır. Aynı yayına ve bir makalenin farklı bölümlerinde veya 
kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. 

 
MADDE 8- (1) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen,   Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı’nın 22/10/2014 tarih, 62074 sayılı yazısı ile  Üniversite 
Rektörlüklerine gönderilen "Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri”ne 
aykırılık halinde ödül verilmez. Ödül verilmişse geri alınır ve ilgili hakkında Etik Kurul 
tarafından işlem yürütülür. 

 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 
 
MADDE 9- (1) Bu yönerge, İstanbul Kent Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı 
tarihte yürürlüğe girer. 
 
 

Yürütme 
 

 

MADDE 10- Bu yönerge, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
 
 

EKLER 
 

Üçüncü Bölüm Madde 6 da yer alan 9,10,13,14 ve 17 nolu teşvik ödüllerinde bahsi geçen 
YÖK ve ÜAK tarafından belirlen ulusal ve uluslararası statülü yayınevlerinin listesi, 
İstanbul Kent Üniversitesi web sayfası Yönergeler bölümü, Akademik Teşvik Yönergesi 
başlığı altında yer almaktadır. İlgili teşvik ödüllerine başvuru öncesi, teşvik ödülüne konu 
olan kitap ve/veya kitap bölümünün yayımlandığı yayınevinin bu listelerdeki durumu 
kontrol edilmelidir. 
 
 
 

 

 



 
 EK-1: ÜLKE GRUPLARI TANIMLARI 
 

1.Grup Ülkeler 

ABD Güney Afrika Cumhuriyeti Namibya 

Angola Güney Kore Nauru 

Antigua ve Barbuda Haiti Nikaragua 

Arjantin Honduras Panama 

Avustralya Hong Kong Papua Yeni Gine 

Bahamalar Jamaika Paraguay 

Barbados Japonya Peru 

Belize Kamboçya Porto Riko 

Bolivya Kanada Samoa 

Botsvana Kiribati Singapur 

Brezilya Kolombiya Solomon Adaları 

Bruney Komorlar Surinam 

Çin Kosta Rika Svaziland 

Doğu Timor Kuzey Kore Şili 

Dominik Cumhuriyeti Küba Tayland 

Dominika Laos Tonga 

Ekvador Lesoto Tuvalu 

El Salvador Madagaskar Uruguay 

Endonezya Malavi Vanuatu 

Fiji Malezya Venezuella 

Filipinler Mauritius Vietnam 

Fransız Guyanası Meksika Yeni Zelanda 

Grenada Moğolistan Zambiya 

Guatemala Mozambik Zimbabve 

Guyana Myanmar  

 
 
 

2.Grup Ülkeler 

Afganistan Gambiya Mali 

Almanya Gana Malta 

Andorra Gine Mısır 

Avusturya Gine Bissau Monako 

Azerbaycan Gürcistan Nepal 

Bahreyn Hırvatistan Nijer 

Bangladeş Hindistan Nijerya 

Belarus Hollanda Norveç 

Belçika İngiltere Orta Afrika Cumh. 

Benin İran Özbekistan 

Birleşik Arap Emirlikleri İrlanda Pakistan 

Burkina Faso İskoçya Polonya 

Burundi İspanya Portekiz 



Butan İsrail Ruanda 

Cezayir İsveç Rusya 

Cibuti İsviçre San Marino 

Çad İtalya Sao Tome ve Principe 

Çekya İzlanda Senegal 

Danimarka Kamerun Seyşel Adaları 

Demokratik Kongo Cumh. Katar Sierra Leone 

Dubai Kazakistan Somali 

Ekvator Ginesi Kenya Sri Lanka 

Eritre Kırgızistan Suudi Arabistan 

Estonya Kongo Cumhuriyeti Tacikistan 

Etiyopya Letonya Tanzanya 

Fas Liberya Togo 

Fildişi Sahili Libya Tunus 

Finlandiya Liechtenstein Türkmenistan 

Fransa Litvanya Uganda 

Gabon Lüksemburg Ukrayna 

Galler Macaristan Yemen 

 
3.Grup Ülkeler 

Arnavutluk Kosova Sırbistan 

Bosna-Hersek Kuzey Kıbrıs Türk Cumh. 
(KKTC) 

Slovakya 

Bulgaristan lrak Slovenya 

Ermenistan Makedonya Suriye 

Filistin Moldova Ürdün 

Karadağ Romanya Yunanistan 
 

 
Not: Listede olmayan ülkeler için en yakınındaki ülke referans alınacaktır. 
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