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İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL YAYIN TEŞVİK ESASLARI 

 

1. WEB OF SCIENCE da endekslenmiş SCI/SSCI/AHCI’da kapsamındaki 

dergilerde yayınlanmış (Conference proceeding, expanded’lar dahil) bildiri ve 

makaleler desteklenir. Bu kapsamda;  

a. WEB OF SCIENCE da endekslenmiş SCI/SSCI/AHCI’da kapsamındaki ve 

ULAKBİM listesinde yer alan dergilerde yayınlanmış Makalelerde, kurum 

bilgisinde “İstanbul Gedik Üniversitesi” bulunan yazar sayısına bakılmaksızın, her 

bir yayın için (1,5 X TUBİTAK TEŞVİK MİKTARI) destek miktarı aşağıda 

belirtilen şekilde yazarlara ödenir. 

b. WEB OF SCIENCE da endekslenmiş SCI/SSCI/AHCI’da kapsamındaki  

dergilerde yayınlanmış (conference proceeding, expanded’lar dahil) teknik not, 

vaka takdimi  ve bildiri kurum bilgisinde  “İstanbul Gedik Üniversitesi” bulunan 

yazar sayısına bakılmaksızın, her bir yayın için  

(1 X TUBİTAK ASGARİ TEŞVİK MİKTARI) destek miktarı aşağıda belirtilen 

şekilde yazarlara ödenir. 

c. Tek yazarlı yayınlarda yazara İstanbul Gedik Üniversitesi Teşvik Miktarının 

(İGÜTM)  tamamı ödenir. 

d. İki yazarlı yayınlarda yazarlardan biri İstanbul Gedik Üniversitesi dışından ise, 

Üniversite personeli yazara İGÜTM tamamı ödenir. 

e. İki ve daha fazla yazarlı yayınlarda yazarların tamamı İstanbul Gedik Üniversitesi 

elemanı ise İGÜTM eşit oranda ödenir.  

f. Üç yazar sayısına sahip, Üniversite dışı yazarı bulunan yayınlarda, İstanbul Gedik 

Üniversitesinden tek yazar var ise %40, iki yazar var ise  İGÜTM’nın %60’ı eşit 

olarak ödenir. 

g. Dört ve üstü yazar sayısına sahip yayınlarda İstanbul Gedik Üniversitesinden tek 

bir yazar var ise İGÜTM miktarının %35’i,  iki veya daha fazla yazar var ise 

İGÜTM’nın %50’ı eşit olarak ödenir. 

 

2. SCOPUS, ULAKBİM, ERIC, DAAI, AVERY ve EBSCO alan endekslerinde yer 

alan dergilerde yayınlanmış makalelerde, kurum bilgisinde “İstanbul Gedik 
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Üniversitesi” bulunan yazar sayısına bakılmaksızın, her bir yayın için TÜBİTAK 

Asgari Teşvik Miktarının bir katı  tutarında destek miktarı aşağıda belirtilen 

şekilde yazarlara ödenir. 

 

a. Tek yazarlı yayınlarda yazara İstanbul Gedik Üniversitesi Teşvik Miktarının 

(İGÜTM)  tamamı ödenir. 

b. İki yazarlı yayınlarda yazarlardan biri İstanbul Gedik Üniversitesi dışından ise, 

Üniversite personeli yazara İGÜTM tamamı ödenir. 

c. İki ve daha fazla yazarlı yayınlarda yazarların tamamı İstanbul Gedik 

Üniversitesi elemanı ise İGÜTM eşit oranda ödenir.  

d. Üç yazar sayısına sahip, Üniversite dışı yazarı bulunan yayınlarda, İstanbul 

Gedik Üniversitesinden tek yazar var ise %40, iki yazar var ise  İGÜTM’nın %60’ı 

eşit olarak ödenir. 

e. Dört ve üstü yazar sayısına sahip yayınlarda İstanbul Gedik Üniversitesinden 

tek bir yazar var ise İGÜTM miktarının %35’i,  iki veya daha fazla yazar var ise 

İGÜTM’nın %50’ı eşit olarak ödenir. 

3. Ulusal ve uluslararası kitap/kitap bölümü  yayınında teşvik miktarı 

0.03XTÜBİTAK Teşvik Miktarı X Sayfa Sayısı şeklinde hesaplanır. Birden fazla 

yazarlı olan kitap/kitap bölümü teşvik hesaplamalarında ilgili Esasların Madde 2’si 

uygulanır. 

 

4. TÜBİTAK, H2020, İSTKA ve Avrupa Birliği Projeleri’ne başvuran İstanbul 

Gedik Üniversitesi çalışanının proje bazında her bir başvurusu için TÜBİTAK 

Asgari Teşvik Miktarının bir katı tutarında teşvik ödenir. Teşvik miktarı projede 

adı geçen İstanbul Gedik Üniversitesi çalışanlarına eşit miktarda dağıtılır. Kabul 

edilen ve başvuru sonrasında herhangi bir ücret alınmadığı ve Proje Teşvik 

İkramiyesinin (PTİ) olmadığı proje başvurularında İstanbul Gedik Üniversitesi 

çalışanına proje bazında TÜBİTAK Asgari Teşvik Miktarının 10 katı tutarında  

ödenir. Teşvik miktarı projede adı geçen İstanbul Gedik Üniversitesi çalışanlarına 

eşit miktarda dağıtılır. 

5. Bilimsel Yayın Teşvik Esasları madde 1 ve madde 2 kapsamı dışında kalan 

makale,bildiri,teknik not,vaka takdimi bilimsel yayınlar teşvikten yararlanmaz. 

 

6. BAP Komisyonu tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan ve teşvik miktarı 

belirlendikten sonra Rektörlük Makamına sunulur,  Rektörlük Makamı tarafından 
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gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra Mütevelli Heyet Başkanlığının Onayı 

ile hak edilen “Teşvik ödemesi” ilgili yazar/yazarlara yapılır. 

 

7. Bilimsel Teşvik Uygulaması İstanbul Gedik Üniversitesinde görev alan akademik 

ve idari personeli kapsar. Bilimsel yayını İstanbul Gedik Üniversitesi adresli olan 

yarı zamanlı (Ders Ücreti karşılığı v.b) akademik personel  yukarıda belirtilen 

teşviklerden söz konusu teşvik tutarının yarısı kadar bir oranda teşviklerden 

yararlanır.  Üniversiteden ayrılmış akademik/idari personel bilimsel yayın 

teşviklerinden yararlanamaz. 

 

8. Yukarıda belirtilen esaslar İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


