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İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TEŞVİK YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İstinye Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak çalışan
öğretim elemanlarının ve doktora öğrencilerinin bilimsel yayınlarının teşvik edilmesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, İstinye Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak çalışan öğretim
elemanlarının ve doktora öğrencilerinin yapacağı bilimsel yayınları kapsar.
Dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Doktora öğrencileri: Üniversitenin doktora programlarına kayıtlı öğrencileri,
b) Mütevelli Heyet: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni
c) Öğretim elemanı: İstinye Üniversitesi’nin tam zamanlı öğretim elemanlarını,
d) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörü’nü,
e) Üniversite: İstinye Üniversitesi’ni,
f) Yayınlar: Bu Yönergenin 3 üncü maddesinde belirtilen yayınları,
ifade eder.
Yayın teşvikleri ve Araştırma Fonu
MADDE 3 – (1) Öğretim elemanlarının ve doktora öğrencilerinin yayınları, aşağıda belirtilen
katsayıların Mütevelli Heyeti tarafından disiplinler için belirlenen karşılıklarla çarpılarak bulunan
meblağ ödenmek suretiyle teşvik edilir:
a)
No
Nitelik
Puan
1.1 SCI–EXPANDED, SSCI, AHCI tarafından tasnif edilmiş ve
60,00
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından (A) grubu olarak
belirlenmiş dergilerde yayınlanmış makale.
1.2 SCI–EXPANDED, SSCI, AHCI tarafından tasnif edilmiş ve
40,00
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından (B) grubu olarak
belirlenmiş dergilerde yayınlanmış makale.
1.3 1.1. dışında Scopus tarafından tasnif edilmiş dergilerde
15,00
yayınlanmış makale.
1.4

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından (A) grubu olarak tasnif
edilmiş yayınevleri tarafından yayınlanmış kitap.

60,00

1.5

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından (B) grubu olarak tasnif
edilmiş yayınevleri tarafından yayınlanmış kitap.

15,00

1.6

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından (A) grubu olarak tasnif
edilmiş yayınevleri tarafından yayınlanmış kitapta bölüm.

5,00

1.7

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından (B) grubu olarak tasnif
edilmiş yayınevleri tarafından yayınlanmış kitapta bölüm.

2,00

MADDE 4 – (1) Bu teşvik amacıyla Üniversite tarafından, öğretim elemanları ile doktora
öğrencilerinin kişisel araştırma fonlarını kapsayan bir araştırma fonu hesabı oluşturulur. Kişisel
araştırma fonu sadece bilimsel araştırma ve faaliyetlerde kullanılabilir. Aşağıdaki esaslarla belirlenen
meblağ, 3 üncü maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen yayınları gerçekleştiren öğretim elemanının ve
doktora öğrencisinin kişisel araştırma fonuna Üniversite katkısı olarak araştırma fonu hesabına yatırılır:
a) Tek yazarlı eserlerde, 3 üncü maddenin 1 inci fıkrası uyarınca belirlenen meblağ ilgili
Üniversite öğretim elemanının veya doktora öğrencisinin kişisel araştırma fonuna aktarılır.
b) İki ve üç yazarlı eserlerde, yazarların hepsi Üniversite’nin öğretim elemanı veya doktora
öğrencisi ise, 3 üncü maddenin 1 inci fıkrası uyarınca belirlenen meblağ yazar sayısına bölünerek, ilgili
Üniversite öğretim elemanlarının veya doktora öğrencilerinin kişisel araştırma fonlarına aktarılır.
c) İki yazarlı eserlerde, yazarlardan bir tanesi Üniversite’nin öğretim elemanı veya doktora
öğrencisi ise, 3 üncü maddenin 1 inci fıkrası uyarınca belirlenen meblağın tamamı ilgili Üniversite
öğretim elemanının veya doktora öğrencisinin kişisel araştırma fonuna aktarılır.
d) Üç yazarlı eserlerde, yazarlardan bir tanesi Üniversite’nin öğretim elemanı veya doktora
öğrencisi ise, 3 üncü maddenin 1 inci fıkrası uyarınca belirlenen meblağın yarısı ilgili Üniversite
öğretim elemanının veya doktora öğrencisinin kişisel araştırma fonuna aktarılır.
e) Üç yazarlı eserlerde, yazarlardan iki tanesi Üniversite’nin öğretim elemanı veya doktora
öğrencisi ise, 3 üncü maddenin 1 inci fıkrası uyarınca belirlenen meblağ ikiye bölünerek ilgili
Üniversite öğretim elemanlarının ve/veya doktora öğrencilerinin kişisel araştırma fonlarına aktarılır.
f) Üçten fazla yazarlı eserlerde, 3 üncü maddenin 1 inci fıkrası uyarınca belirlenen meblağ yazar
sayısına bölünerek bulunacak miktar ilgili Üniversite öğretim elemanlarının veya doktora
öğrencilerinin kişisel araştırma fonlarına aktarılır.
(2) Kişisel araştırma fonundan yapılacak harcalamalara ilişkin başvuru usulü Rektörlük
tarafından belirlenir. Kişisel araştırma fonlarından harcama taleplerinde onay mercileri şunlardır:
a) Öğretim elemanları için ilgili fakülte dekanı, enstitü müdürü veya yüksekokul müdürü;
b) Fakülte dekanları ile enstitü, yüksekokul ve uygulama ve araştırma merkezi müdürleri için
Rektörlük;
c) Doktora öğrencileri için ilgili program direktörü. Kişisel araştırma fonundan yapılacak tüm
harcamalar Rektörün denetimine tâbidir ve Rektör, gerekli gördüğü hallerde, harcamanın bilimsel
araştırma veya faaliyet amaçlı olup olmadığının tespiti için bir veya daha fazla öğretim elemanı
görevlendirebilir.
(3) Üniversite’de kadrolu statüde öğretim üyeliğine ilk kez atanan doktor öğretim üyesi, doçent
ve profesörlere (100) katsayısı, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen karşılıkla çarpılarak bulunan
meblağ kişisel araştırma fonu olarak tahsis edilir. Kişisel araştırma fonu atamayı takip eden üç yıl içinde
kullanılabilir, ancak atamayı takip eden ilk yıl içinde kullanılacak fon miktarı Üniversite Yönetim
Kurulu’nun kararı olmadan %50’yi aşamaz.
(4) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 313 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca doğrudan
gider yazılabilecek olanlar hariç olmak üzere; araştırma fonu kullanılarak satın alınan araç, gereç, cihaz,
kitap, donanım, yazılım ve benzerleri ile hakların mülkiyeti demirbaş yönetimi kuralları dâhilinde
Üniversite’ye aittir.
(5) Bu maddenin 3 üncü fıkrasında Üniversite’de kadrolu statüde öğretim üyeliğine ilk kez
atanan doktor öğretim üyeleri için belirlenen süre sınırı dışında, Üniversite’yle ilişiğin devam etmesi
kaydıyla araştırma fonlarının kullanımına dair süre sınırı yoktur.
(6) Başka bir kadroya atanan öğretim elemanları ile doktor unvanını kazandıkları tarihten
itibaren bir yıl için öğretim elemanı kadrolarına atanan doktora öğrencileri hariç olmak üzere;

Üniversite’yle ilişkisi sona eren öğretim elemanları ile doktora öğrencilerinin kişisel araştırma fonları
bilimsel araştırma ve faaliyetlerde kullanılmak üzere Üniversite bütçesine aktarılır.
(7) Üniversite’nin kişisel araştırma fonlarına katkısı ilgili yayınlar gerçekleşmeden yatırılmaz.
(8) Kişisel araştırma fonunda araştırma faaliyetini gerçekleştirmeye yetecek miktarın
bulunmadığı, ancak yayınlarının ileriki tarihte gerçekleşeceği hallerde, ilgili öğretim elemanı araştırma
faaliyetine dair giderleri kendisi karşılayıp fatura ibraz ederek, daha sonra oluşacak araştırma fonundan
ilgili meblağı talep edebilir. Bu hüküm sadece aynı bütçe yılı içinde yapılan giderler ve oluşan araştırma
fonu için geçerli ve bunlarla sınırlıdır.
Teşvik için başvuru ve değerlendirme
MADDE 5 – (1) Teşvik sadece ilgili yayının yapıldığı takvim yılı veya akademik yıl içinde
başvuru yapılmış olması ve yazarın Üniversite’nin öğretim elemanı olduğunun yayında belirtilmiş
olması halinde verilir.
(2) Teşvik başvuruları öğretim elemanı tarafından Rektörlüğe yapılır. Teşvike konu yayının bir
nüshası başvuru formuna eklenir. Başvuru formu, usulü̈ ve başvuru tarihleri Rektörlük tarafından
belirlenir.
(3) Rektör, gerekli gördüğü hallerde, başvuruya konu yayının bu Yönerge’de öngörülen
koşulları taşıyıp taşımadığının tespiti için bir veya daha fazla öğretim elemanı görevlendirebilir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Yönerge, İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin onayladığı tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE – 7 (1) Bu yönerge hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.

