
 

 
T.C. 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK ETKİNLİKLERE KATILIMI TEŞVİK VE 

YAYIN ÖDÜLÜ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Yaşar Üniversitesi tam zamanlı personelinin akademik 

etkinliklere katılımları ile ürettikleri yayın ve sanat eserlerine verilecek teşvik ve ödüllerin usul 

ve esaslarını belirlemektir. 

 

Tanımlar 

MADDE 2 (Değişik: 20.02.2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Mütevelli Heyeti onayı)  

(1) Bu yönergede 

a)   Akademik Etkinlik: Yaşar Üniversitesi tam zamanlı akademik personelinin bilim, sanat  

ve tasarım alanlarındaki her türlü etkinliği, 

b)   Komisyon: Teşvik ve Ödül Komisyonu’nu, 

c)   WoS Atıf Endeksi: Clarivate Analytics’in derlediği Web of Science tarafından taranan 

Science Citation Index Expanded (SCI-E),  Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts 

and Humanities Citation Index (AHCI)’den oluşan ve güncel halinin TÜBİTAK 

tarafından ilan edildiği uluslararası dergiler listesini,  

d)   Scopus Atıf Endeksi: Elsevier Yayınevi’nin Scopus Veri Tabanı’nda yer alan Tıp, Sosyal 

ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler ile Hukuk 

alanındaki dergiler listesini veya Clarivate Analytics’in derlediği Emerging Sources 

Citation Index (ESCI) tarafından taranan dergiler listesini, 

e) ULAKBİM Atıf Endeksi: TÜBİTAK ULAKBİM CABİM tarafından derlenen TR-

Dizin’de yer alan Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri, Mühendislik ve 

Temel Bilimler ile Hukuk veri tabanlarını, 

f) Sayısal Nesne Belirleyici (Digital Object Identifier-DOI): Yayına kabul edilmiş eserleri 

tanımlamak ve yayımlanma öncesi atıf vermek üzere kullanılan uluslararası yayın 

numarasını, 

g) Uluslararası Makale: Uluslararası atıf endekslerinde (WoS veya Scopus) taranan 

dergilerde yayımlanan (editöre not veya düzeltme, kitap değerlendirmesi ve benzeri 

yayınlar bu kapsamda değildir) makaleyi (ilgili makalenin Sayısal Nesne Belirleyici 

aldığı tarihte ilgili derginin söz konusu endekste yer alması gerekir), 

h) Ulusal Makale: ULAKBİM tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makaleyi (ilgili 

makalenin yayımlandığı tarihte ilgili derginin söz konusu endekste yer alması gerekir), 

i) Uluslararası Kitap: Hollanda Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından akredite edilen 

Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment 

(SENSE) tarafından yayımlanan “SENSE Uluslararası Yayınevleri Sınıflandırması” 

(SENSE Ranking of Academic Publishers) derecelendirmesinde A, B ve C sınıflarında 



 

 

yer alan yayınevleri tarafından yayımlanmış kitabı (D, E ve Z sınıfındaki kitaplar 

uluslararası kitap kategorisinde yer almamaktadır),  

j) Ulusal Kitap: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçentlik Başvurusu Eser 

İnceleme Aşaması yayın koşullarında tanımlanmış olan şekliyle; editörlük/hakemlik 

sürecinden geçmiş, en az beş yıl faaliyette olan ve Türkiye’de herhangi bir 

yükseköğrenim kurumu kütüphanesinde en az bir kitabı kataloglanmış yayınevi 

tarafından basılan kitabı veya “SENSE Uluslararası Yayınevleri Sınıflandırması” 

(SENSE Ranking of Academic Publishers) derecelendirmesinde D, E ve Z sınıflarında 

yer alan yayınevleri tarafından yayımlanmış kitabı, 

k) Kitap Bölümü: Uluslararası/ulusal kitaplarda yer alan ve içindekiler sayfasında 

tanımlanmış olan kitap bölümünü, 

l) Uluslararası Sanat Etkinliği: En az üç yurt dışından uluslararası katılımcının yer aldığı 

sanat etkinliğini, 

m) Ulusal Sanat Etkinliği: En fazla iki yurt dışından uluslararası katılımcının yer aldığı 

sanat etkinliğini,  

n) Kişisel Ödül Katkı Payı: Personelin ürettiği yayınlara/sanatsal etkinliklere olan kişisel 

katkı düzeyini (Kişisel katkı payı, dış yazar/sanatçı sayısının yüzde beş ile çarpımının 

birden çıkarılması ile elde edilen oranın Yaşar Üniversitesinde tam zamanlı görevli 

yazar/sanatçı sayısına bölünmesiyle hesaplanır.) 

o) Patent: Teknolojinin bir problemine çözüm getiren veya yolunu gösteren yeni buluşlara, 

buluş basamağı içermesi ile sanayiye uygulanabilir olması şartıyla verilen ve sahiplerine 

belirli bir süre (20 yıl) bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasını 

gösteren sınai mülkiyet hakkını, 

p) Faydalı Model: Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların 

sahiplerine belirli bir süre (10 yıl)  bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının 

tanınmasını gösteren sınai mülkiyet hakkını (buluş basamağı içermesi gerekmez), 

ifade eder. 

r) Sanat alanındaki etkinlikler: Bilimsel etkinliklerde olduğu gibi, insan, toplum, kültür 

ilişkisine bağlı faaliyetler olup, aşağıda sıralanan çalışmaları kapsar: 

i. Sempozyum, kongre, konferans, festivalde sunulan bildiri (sözlü veya poster) 

veya davetli konuşma. 

ii. Çalıştay: Atölye çalışması (workshop), ustalık sınıfı (masterclass). 

iii. Bienal, Trienal, Quadrenial: İki/üç/dört yılda bir düzenlenen uluslararası sanatsal 

faaliyetler.  

iv. Sergi: Kişisel (solo), karma, grup, gösteri, performans, kamusal alan 

uygulamaları, koleksiyon (resmi olarak belgelemek kaydı ve galeri olarak kullanılmak 

ve işletilmek amacıyla tasarlanmış özel veya tüzel kişilere ait bir mekânda, yedi takvim 

gününden az olmamak koşuluyla).  

v. Konser: Resital, dinleti, orkestra eşliğinde performans, icra edilen beste. 

vi. Diğer: Yönetmenlik, kurgu, senaryo yazımı, kayıt, ses sistem projesi gibi yaratıcı 

faaliyetler. 

 

Kapsam 

MADDE 3- (1) Bu yönerge, sadece Yaşar Üniversitesi’nde görev yapan tam zamanlı personeli 

kapsar. 



 

 

 

Yetkili komisyon 

MADDE 4- (1) Bu yönergeyle verilen görevler, Teşvik ve Ödül Komisyonu tarafından yerine 

getirilir. Bu komisyon, öğrenci temsilcisi hariç, Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi 

Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre kurulan, Kalite Komisyonu üyeleri arasından Rektör 

tarafından belirlenir. 

(2) Komisyon, Yönergeye uygun olarak akademik etkinliklere katılım desteği ve yayın/sanat 

eseri ödülü verilmesi başvurularını değerlendirerek, aldığı kararı Rektörlük onayına sunar.  

(3) Komisyon, çalışmalarında öğretim elemanları ile idari personelin hizmetlerinden ve 

danışmanlığından yararlanabilir; gerektiğinde geçici alt komite ve komisyonlar kurabilir. 

 

Başvuru yeri ve şekli 

MADDE 5- (Değişik: 20.02.2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Mütevelli Heyeti onayı) 

(1) Akademik etkinliklere katılım desteği isteyenler, bu yönergedeki koşulları sağlayan 

etkinlikleri için Komisyon tarafından hazırlanan Akademik Etkinliklere Katılım Mali Destek 

Başvuru Formunu ekleriyle birlikte doldurup etkinlik tarihinden en az bir ay önce bağlı 

oldukları akademik birimin de görüşünün alınmasını müteakiben Rektörlük Makamına 

başvuruda bulunurlar. 

(2) Bu yönergedeki koşulları sağlayan personel, akademik yayın/sanat eseri teşvik ödülü almak 

için Komisyon tarafından hazırlanan, Yayın/Eser Teşvik Ödülü Başvuru Formunu ekleriyle 

birlikte doldurup, bağlı bulundukları akademik/idari birim aracılığıyla Rektörlük Makamına 

başvuruda bulunurlar. 

(3) Başvurular, eserin yayınlandığı/sergilendiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yapılır. Geç 

başvurular kabul edilmez. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Akademik Etkinliklere Katılım Desteği 

 

Akademik etkinliklerin kapsamı 

MADDE-6 (1) Bu yönerge çerçevesinde sadece, yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen 

ulusal veya uluslararası akademik bildirili, davetli konuşmacı veya sergili/gösterimli/icralı veya 

poster sunumları için katılan akademik personele, etkinliklere katılım desteği sağlanır. 

(2) Akademik etkinliklere idari görevlendirme ile katılacak olan üniversite personeli için 

katılım desteği bu Yönerge hükümlerine tabi olmayıp mali destek sağlamak Rektörlük 

Makamının takdirinde olup ilgili idari/akademik birime başvurmak gerekir. 

 

Katılım desteğinin verilmesi esasları 

MADDE 7- (Değişik: 20.02.2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Mütevelli Heyeti onayı) 

(1) Başvuru sahibi, Yaşar Üniversitesi’nde tam zamanlı akademik personel olmalıdır. 

(2) Başvuru sahibinin disiplin cezası almamış olması gerekir. 

(3) Başvuru sahibi bildiri tam metninde/genişletilmiş özetinde ve program kitapçığında, sanatçı 

ise etkinlik broşüründe, adres olarak Yaşar Üniversitesi’ni göstermek durumundadır. Bir 

personelin çok adresli olması durumunda ilgili personele verilebilecek destek miktarı 

Komisyonun takdirindedir. 

(4) Bir eğitim-öğretim yılı içerisinde bir personel için en fazla bir ulusal ve bir uluslararası 

akademik etkinliğe katılım desteği verilir. Türkiye’de yapılan uluslararası bir etkinlik 

uluslararası kategoride değerlendirilir. Bir eğitim-öğretim yılı içerisinde bir kez uluslararası 

katılım desteği almış olan personel, bir yıl içerisinde en az iki WoS Atıf Endeksi’nde taranan 

dergilerde yayınlamış uluslararası makalesi olması veya en az üç uluslararası sergi/performans 



 

 

gerçekleştirmesi durumunda, aynı yıl ikinci kez uluslararası etkinliğe katılım desteğine 

başvurabilir. 

(5) Mali destek sadece toplantıya bildiri sunumu için bizzat katılanlara veya sanat etkinliği 

gerçekleştirenlere verilir. İlgili Dekanlık veya Müdürlüğün gerekçeli yazısına istinaden, poster 

sunumları için de katılım desteği verilebilir. 

(6) Aynı performansta/sunumda birden fazla katılımcının/yazarın Yaşar Üniversitesi personeli 

olması durumunda, ilgili eser/sunum için bir kişilik destek verilir. Sanat etkinliğinin bir grup 

tarafından icra edilmesinin zorunlu olduğu durumlarda tüm gruba destek verilebilir. 

(7) İşe başladığı tarihten itibaren Yaşar Üniversitesi’nden toplam iki kez uluslararası destek 

almış olan öğretim üye ve görevlilerinin, yeni ulusal veya uluslararası destek başvurusunda 

bulunabilmesi için, bağlı bulundukları akademik birimlere göre aşağıda belirtilen ve 

yararlandığı son destek tarihinden sonra olmak üzere Yaşar Üniversitesi adresli yayın veya 

etkinlik gerçekleştirmeleri gerekir: 

a) Hukuk Fakültesi veya Adalet Meslek Yüksekokulu: Bir ulusal makalesi veya bir ulusal 

kitabı veya Armağan kitapta bir bölümü olması şartı aranır. 

b) Sanat ve Tasarım Fakültesi: Bir uluslararası makalesi veya bir ulusal kitabı veya en az 

SENSE C kategorisinde yer alan uluslararası kitapta bir bölümü olması veya ulusal/ 

uluslararası yarışmada ödül almış olması veya uluslararası bir sergi, bienal, trienal gibi 

bir etkinlikte eserinin sergilenmiş/icra edilmiş olması veya kişisel bir sergi açması veya 

bir faydalı modeli olması şartı aranır. 

c) Diğer akademik birimler: Bir uluslararası makalesi veya bir ulusal kitabı veya en az 

SENSE B kategorisinde yer alan uluslararası kitapta bir bölümü veya bir ulusal patenti 

olması şartı aranır. 

(8) İşe başladığı tarihten itibaren Yaşar Üniversitesi’nden toplam bir kez uluslararası destek 

almış olan öğretim görevlisi veya araştırma görevlilerinin, yeni ulusal veya uluslararası destek 

başvurusunda bulunabilmesi için, başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde Yaşar 

Üniversitesi adresli olarak gerçekleştirilen, bir uluslararası makalesi olması veya en az SENSE 

C kategorisinde yer alan uluslararası kitapta bir bölümü olması veya bir uluslararası 

sergi/performans yapmış olması veya bir ulusal patenti olması gerekir. 

 

 

Katılım desteğinin kapsamı ve miktarı 

MADDE 8- (Değişik: 20.02.2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Mütevelli Heyeti onayı) 

(1) Kayıt ücreti, ulaşım, yemek ve konaklama masraflarını içeren uluslararası ve ulusal 

toplantılara verilecek katılım destek tutarı, her eğitim-öğretim yılı için Rektörlük Makamı’nın 

önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir (bkz. Tablo-1). 

(2) Ödemeler belge karşılığında ve uluslararası para birimi kullanılması durumunda belge 

tarihindeki Merkez Bankası efektif döviz satış kuru üzerinden yapılır.  

(3) Belgelenmeyen avans tutarı iade edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Akademik Yayın, Sanat Eseri, Sınai Mülkiyet Hakkı Teşvik Ödülü 

 

Akademik yayın teşvik ödülü esasları 

MADDE 9- (Değişik: 20.02.2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Mütevelli Heyeti onayı) 

(1) Teşvik ödülü için bilimsel çalışmanın yayımlanmış olması gerekir. Ancak, uluslararası 

makalelerin Sayısal Nesne Tanımlayıcı (DOI) numarası almış olması yeterli kabul edilir. 

(2) Teşvik ödülü başvuru sahibi için “Yaşar Üniversitesi” posta ve e-posta adresi gösterilmesi 

şartı aranır. 



 

 

(3) Ödül, kişisel ödül katkı payı çarpanları dikkate alınarak Yaşar Üniversitesi tam zamanlı 

çalışanı yazarlara ödenir. 

 

Akademik yayın teşvik ödül miktarı 

MADDE 10- (Değişik: 20.02.2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Mütevelli Heyeti onayı) 

(1) Makale ödül miktarı kişisel ödül katkı payına bakılarak hesaplanır: 

(a) WoS Atıf Endeksi tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makaleye verilen ödül 

miktarı makalenin yayımlandığı derginin TÜBİTAK tarafından ilan edilen (etki faktörü 

bazlı)  puanlarına göre belirlenir. 

(b) Scopus Atıf Endeksi tarafından taranan dergilerde yayınlanan makalelere verilen 

ödül, WoS Atıf Endeksi tarafından taranan bir dergide yer alan makaleye verilen ödülü 

geçemez. 

(c) Ulusal makalelere verilen ödül, Scopus Atıf Endeksi tarafından taranan bir dergide 

yer alan makaleye verilen ödülü geçemez. 

(2) Kitap ödülleri kişisel ödül katkı payına bakılmaksızın editör/yazar sayısına bölünerek 

hesaplanır: 

(a) SENSE Uluslararası Yayınevleri Sınıflandırması derecelendirmesinde A, B ve C 

sınıflarında yer alan yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapların ilk basımına 

verilecek miktar, her eğitim-öğretim yılı başında bu sınıflar dikkate alınarak belirlenir. 

(b) Ulusal kitapların ilk basımına verilecek ödül miktarı, her eğitim-öğretim yılı başında 

belirlenir. 

(c) Tıpkıbasım olmadığı sürece sonraki basılar için yazılı ödül miktarlarının en fazla 

1/3’i uygulanır. 

(d) Kitap editörlüğü için derleme kitabın basıldığı yayınevinin kitaplarına verilen 

ödülün en fazla 1/3’i verilir.  

(e) Çeviri kitaplar için kitabın basıldığı yayınevinin kitaplarına verilen ödülün en fazla 

1/2’si verilir. 

(3) Kitap bölümü ödül miktarı kişisel ödül katkı payına bakılarak hesaplanır, ancak yayınlandığı 

kitaba verilen ödülün 1/3’ünü geçemez. Kitap bölümü ödül miktarı aynı kategorideki 

(ulusal/uluslararası) makale ödülünü geçemez. 

(4) Bu maddede belirtilen ödül miktarları her eğitim-öğretim yılı başında Rektörlük 

Makamı’nın önerisi ve Mütevelli Heyeti’nin onayı ile bir tablo halinde düzenlenerek belirlenir 

(bkz.Tablo-2). 

 

Fikri Sınai Mülkiyet Hakkı teşvik ödül esasları 

MADDE 11-(Ek: 20.02.2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Mütevelli Heyeti onayı) 

(1) Uluslararası patent/ulusal patent, faydalı model sahibi ve tam zamanlı Yaşar 

Üniversitesi çalışanlarının bu ödüle başvurmaları için söz konusu mülkiyetin araştırma 

ve askı süreçlerinin bitmiş ve tamamen tescil edilmiş olması gerekir.  

(2) Mülkiyet hakkına başvuru tarihinde Yaşar Üniversitesi personeli olunması durumunda, 

söz konusu hakkın serbest buluş olarak sınıflandırılmış olması veya hakların Yaşar 

Üniversitesi’ne devredilmiş olması gerekir. 

(3) Teşvik ödül miktarları her eğitim-öğretim yılı başında Rektörlük Makamı tarafından 

aşağıdaki koşullara uyularak belirlenir: 

a. Uluslararası patent ödül miktarı WoS Atıf Endeksi tarafından taranan dergilerde 

yayınlanan makaleye verilen ödül miktarını geçemez. 

b. Ulusal patent ödül miktarı Scopus Atıf Endeksi tarafından taranan dergilerde 

yayınlanan makaleye verilen ödül miktarını geçemez. 

c. Faydalı Model ödül miktarı ulusal makaleye verilen ödül miktarını geçemez. 

 



 

 

Sanat eseri teşvik ödül esasları 

MADDE 12- (Ek: 20.02.2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Mütevelli Heyeti onayı) 

(1) Güzel Sanatlar, İletişim ve Mimarlık alanına ilişkin film, video, mimari proje, performans 

sanatları ve benzeri tanınmış sanatsal yarışmalarda ödül alan eserlerin ve icraatların; müzelere 

kabul edilen eserlerin; tanınmış bienal, trienal ve benzeri faaliyetlerde yer alan eserlerin; 

tanınmış galerilerde veya sanat merkezlerinde düzenlenen kişisel sergilerin ya da 

performansların Yaşar Üniversitesi adresli sahiplerine verilecek teşvik ödül miktarı aynı 

kategorideki (ulusal/uluslararası) kitap ödülünü geçemez.  

(2) Bu maddede geçen tanınmış ulusal veya uluslararası yarışma, galeri, sanat merkezi 

tanımlarına ilişkin değerlendirme, ilgili Dekanlık veya Müdürlük tarafından yazılan gerekçeli 

rapora dayanarak, Komisyon tarafından yapılır. 

(3) Başvuru için ilgili sanat eserinin icra edilmiş veya yayımlanmış veya sergilenmiş olması 

gerekir.  

(4) Aynı eserle veya çalışma ile daha önce teşvik ödülü veya etkinlik katılım desteği alınmışsa 

ayrıca ödül verilmez. 

 

Etik ihlal 

MADDE 13- (1) Etik dışı amaçlarla bir maddi ödeme yapmak sureti ile yayımlanmış eserlere 

destek ve ödül verilmez. İntihal, kopyalama, dilimleme vb. etik dışı durumlar saptandığında 

ödül verilmez, verilen ödül geri alınır ve durum Yaşar Üniversitesi Etik Komisyonuna iletilir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 14- (Değişik: 20.02.2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Mütevelli Heyeti onayı) 

(1) Mütevelli Heyet tarafından 24.02.2016 tarihli ve 1 sayılı kararıyla yayımlanan Yaşar 

Üniversitesi Akademik Etkinliklere Katılımı Teşvik ve Yayın Ödülü Yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 15- (Değişik: 20.02.2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Mütevelli Heyeti onayı) 

(1) Bu yönerge, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nce onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

(2) Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce yapılan başvurular, önceki yönerge hükümlerine 

tabidir. 

 

Yürütme 

MADDE 16- (1) Bu yönerge, Yaşar Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 
24/04/2018 tarihli ve 04 sayılı  

Mütevelli Heyeti Kararı ile onaylanmıştır. 

 


