KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI
UYGULAMA YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam:
Madde 1 - Bu uygulama yönergesinin amacı Kadir Has Üniversitesi tam zamanlı çalışanları
ve öğrencileri tarafından yapılan çalışmaların uluslararası düzeyde yayınlanmasını teşvik
etmek üzere usul ve esasları belirlemek olup, bu amaca yönelik yapılacak işleri kapsar.
Madde 2 - Kadir Has Üniversitesi tarafından değerlendirmeye alınacak uluslararası
nitelikteki yayınlar olarak Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index
(SSCI) ile Arts and Humanities Citation Index (AHCI)’de taranan hakemli ve sürekli
dergilerde yayınlanmış tam makaleler kabul edilir. Bu makalelere verilecek destek için
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yılın başında
belirlenen Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) listeleri dikkate alınır.
Editöre mektup, vaka takdimi, teknik not, tartışma, kitap eleştirisi, tanıtım, araştırma
sunuşlarının özeti v.b. yayınlar bu teşvik yönergesi kapsamı dışındadır.
Başvuru Şekli:
Madde 3 - Teşvik programından yararlanmak isteyenler, bu yönergedeki koşulları sağlayan
makaleleri için “Yayın Teşvik Formu”nu doldurarak yayının ayrı baskısı veya fotokopisini
ilgili Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık veya Enstitü Müdürlüğü aracılığıyla Stratejik Geliştirme
ve Araştırma Koordinatörlüğü’ne sunar.
“Yayın Teşvik Formu”, bu yönerge gözönünde bulundurularak Stratejik Geliştirme ve
Araştırma Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır ve Üniversite birimlerine gönderilir.
Değerlendirme:
Madde 4 - Stratejik Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü, araştırıcılar tarafından sunulan
“Yayın Teşvik Formu” ve ekli yayınları, bu yönergeye uygunluk açısından inceler ve yayının
2.maddede belirtilen kategorilerden hangisine girdiğini veya hiç birine girmediğini tespit
ederek, Rektörlük Makamı’na sunar. Stratejik Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü’nün
önerileri Üniversite Yönetim Kurulu ve Rektörlük Makamı’nca onaylandıktan sonra
yürürlüğe girer.
Ödül Miktarları ve Ödeme Esasları:
Madde 5 - Her yıl Ocak ayında o yıl yayınlanacak akademik çalışmalara verilecek ödül
miktarı Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Madde 6 - Bir öğretim elemanı ve araştırıcıya Madde 2 kapsamına giren yayını sebebi ile
ödül verilebilmesi için, Kadir Has Üniversitesi’nin adı, yayında yazarın (adresi ) çalıştığı
kurum olarak mutlaka belirtilmiş olmalıdır. Yazar, yayında Kadir Has Üniversitesi adresi
yanı sıra, Türkiye’den başka bir kurum ya da kuruluş gösteriyorsa, teşvik tutarı %30 azaltılır.
Madde 7 - Kural olarak, uluslararası bir yayın çıktığı yıl içinde ödüllendirilir; fakat bir
önceki yıl yayınlanmış bir makale için başvuru yapıldığında, bu yayın yönergeye uygun
bulunduğu takdirde yayının yapıldığı yıla ait ödül miktarıyla ödüllendirilir. Daha eski
yayınlar değerlendirmeye alınmaz.
Madde 8 - Birden çok yazarlı yayınlarda ödül miktarı yazarlar arasında eşit olarak
bölüştürülür. Kadir Has Üniversitesinde görevli olmayan yazarların paylarına düşen ödül,
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Üniversite Sosyal Yardım Fonuna aktarılır. Bir yayında 1’den fazla Kadir Has Üniversitesi
çalışanı ve/veya öğrencisi yazar olarak gözüküyorsa başvuru müşterek yapılır.
Madde 9 - Sadece yayınlanmış çalışmalar ile destek başvurusu yapılabilir ve ödemelerde
yayının basım yılı dikkate alınır.
Madde 10 - 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren Web of Science (SCI-SSCI-AHCI)
endekslerinde yer alan dergilerde yayınlanan ve TÜBİTAK UBYT listesine dahil edilen tam
makalelere (full articles) listedeki miktarların 3 (üç) katı teşvik ikramiyesi verilir.
Madde 11 - Bu yönergede öngörülmeyen hususlarda Kadir Has Üniversitesi Rektörü karar
verir.
Geçici Madde - 1 01 Ocak-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan yayınlarla ilgili
başvurularda 16 Aralık 2010 tarihli Yönerge ve 31 Mayıs 2013 tarihinden bu yönergenin
yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan yayınlarla ilgili başvurularda 03 Ekim 2012 tarihli
Yönerge geçerlidir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönergeler:
Madde 12 - Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile 16 Aralık 2010 tarihinde kabul edilen
“Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uygulama
Yönergesi” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 13 - Üniversite Senatosu tarafından 03 Ekim 2012 tarihinde kabul edilen ve 01 Ocak
2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük:
Madde 14 - Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından 18 Aralık 2013 tarihinde kabul
edilmiş olup, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 15 - Bu Yönergeyi Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
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