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24/09/2019 tarihli, 2019/29 No.lu Senato Kararı ile kabul edilmiştir. 

 

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL FAALİYETLERİ TEŞVİK 

YÖNERGESİ 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve 

Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Antalya AKEV Üniversitesinde görev alan 

öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılımı ile bilimsel yayınları 

teşvik esaslarını ve yararlanma biçimlerini belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu teşviklerden; Antalya AKEV Üniversitesi adresli araştırma 

makalesi, vaka takdimi, Türkçe veya yabancı dilde kitap veya kitap çevirisi türünden eseri 

yayımlanan veya yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak bilimsel toplantılara bildirili olarak katılan 

Antalya AKEV Üniversitesi öğretim elemanları yararlanır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen; 

a) AKEVBEDEK: Antalya AKEV Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme 

Komisyonunu, 

b) AKEVTEŞVİK: Antalya AKEV Üniversitesi tarafından yönerge kapsamında ödenen 

teşvik tutarını, 

c) AKEVTEŞVİKmaksimum: Antalya AKEV Üniversitesi tarafından yönerge kapsamında 

ödenen en yüksek teşvik tutarını, 

d) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı: Antalya AKEV Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığını, 

e) Dekanlık/Müdürlük: Antalya AKEV Üniversitesi ilgili dekanlığı/müdürlüğü, 

f) K Katsayısı: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilen yıllık 

katsayıyı, 

g) Mütevelli Heyet: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

h) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü, 

i)   Senato: Antalya AKEV Üniversitesi Senatosunu, 

j)   T: TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programınca   

      ödenen teşvik tutarını, 

k) Tmaksimum: TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik 

Programınca ödenen en yüksek teşvik tutarını, 

l) UBYT: TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programını, 

m) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,  

n) Yönerge: Antalya AKEV Üniversitesi Bilimsel Faaliyetleri Teşvik Yönergesini, 

İfade eder. 
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       İKİNCİ BÖLÜM  

Antalya AKEV Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Komisyonu ve 

Yayın Teşvikleri  

 

AKEVBEDEK 

MADDE 4 – (1) AKEVBEDEK, Rektör tarafından görevlendirilen 3 (üç) öğretim 

üyesinden oluşur ve görev süresi 3 (üç) yıldır. Komisyon üyelerinden birinin ayrılması halinde 

yerine Rektör tarafından yeni üye atanır. AKEVBEDEK, gerektiğinde gönderilen eserleri, alanı 

ile ilgili öğretim üyelerine inceletebilir. 

 

Teşvik tutarı 

MADDE 5 – (1) UBYT dergi listesinde yer alan dergilerde yayımlanan eserlere, 

AKEVTEŞVİK = K x T formülü tutarınca ödeme yapılır. 

(2) Birinci fıkra dışındaki yayınlar için, AKEVTEŞVİKmaksimum = K x Tmaksimum 

formülü üzerinden aşağıdaki gibi ödeme yapılır. 

a) Alan indeksleri kapsamındaki diğer dergilerde yayımlanan makalelerde 0,10 

AKEVTEŞVİKmaksimum, 

b) Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan eserlerde 0,08 

AKEVTEŞVİKmaksimum, 

c) Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanan diğer yayınlarda 0,05 

AKEVTEŞVİKmaksimum,  

d) Tercüme makale veya bildirilerde 0,04 AKEVTEŞVİKmaksimum. 

(3) Yayımlanan kitap, kitap bölümü veya kitap çevirisinde, yapılacak ödemeler 

AKEVTEŞVİKmaksimum = K x Tmaksimum formülüne göre aşağıdaki gibidir. 

a) Uluslararası düzeyde yayımlanmış bilimsel kitap veya ders kitabında (Tanınmış 

Yayınevleri- AKEVBEDEK tarafından belirlenir), AKEVTEŞVİKmaksimum, 

b) Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitap veya ders kitabında 0,60 

AKEVTEŞVİKmaksimum, 

c) Diğer kitaplarda 0,30 AKEVTEŞVİKmaksimum, 

ç) Uluslararası düzeyde yayımlanmış bilimsel kitapta bölüm(ler) 0,15 

AKEVTEŞVİKmaksimum, 

d) Tercüme kitaplarda 0,15 AKEVTEŞVİKmaksimum, 

e) Ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel kitapta bölüm(ler) 0,08 

AKEVTEŞVİKmaksimum, 

f) Laboratuvar kitabında 0,05 AKEVTEŞVİKmaksimum. 

(4) Uluslararası Atıf Endekslerinde (Science Citation Index-SCI, SCI-Expanded, Social 

Science Citation Index-SSCI, Arts and Humanities Citation Index-AHCI) taranan hakemli ve 

sürekli dergilerdeki yayınlara AKEVTEŞVİKmaksimum tutarında ödeme yapılır.  

(5) 1 adet ESCI kapsamındaki yayınlarda 0,60 AKEVTEŞVİKmaksimum tutarında 

ödeme yapılır. Index Copernicus’ta taranan hakemli ve sürekli dergilerdeki yayınlara 0,60 

AKEVTEŞVİKmaksimum tutarında ödeme yapılır. 

(6) Her yıl Mütevelli Heyeti toplam teşvik tutarını belirler ve Rektörlük aracılığıyla 

öğretim üyelerine ilan eder.  
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Kapsam Dışı Yayınlar 

MADDE 6 – (1) Aşağıdaki yayınlar teşvik kapsamı dışında tutulacaktır: 

a) Bildiriler kitabında özet şeklinde yayınlanmış olan bildiriler, 
b) Editöre mektuplar, 
c) Üniversitenin telif ücreti ödediği veya destek sağladığı yayınlar (UBYT tarafından 

belirlenen dergiler hariç), 

ç) İlk baskısı teşvikten yararlanmış olan yayınların 2’nci ve müteakip baskıları 

(genişletilmiş, ilaveli, güncellenmiş vs. gibi düzeltmeler de dahil). 

 

Başvuru 

MADDE 7 – (1) Başvuru ve onay süreci aşağıdaki gibidir; 

a) Öğretim elemanı, yaptığı çalışmayı isim, etkinlik şekli, tarihi, yeri gibi bilgileri 

içeren başvuru dilekçesini ve eserin yayımlanmış tam metnini 

dekanlığa/müdürlüğe sunar. Dekanlık/müdürlük öğretim elemanın başvurusunu 

görüşü ile birlikte AKEVBEDEK’e iletir. Sunulan çalışma, komisyon üyelerinden 

herhangi birinin çalışması ise ilgili komisyon üyesi bu çalışmanın 

değerlendirilmesine katılamaz. Yerine Rektör tarafından kısa süreli bir komisyon 

üyesi ataması yapılır. 

b) AKEVBEDEK, Şubat, Haziran, Ekim ve Aralık aylarında yapılan başvuruları 

değerlendirmek üzere toplanır ve değerlendirme sonuçlarını Rektörlüğe sunar. 

c) Rektörlük tarafından, yayın sahibine iletilmek üzere ilgili dekanlığa/müdürlüğe 

sonuç yazılı olarak bildirilir. Uygun görüş halinde gerekli ödeme için, İdari ve 

Mali İşler Daire başkanlığına da bildirilir. 

 

Teşviklerin Paylaştırılması 

MADDE 8 – (1) Belirlenen teşvik miktarı yayının ilgili yerinde üniversitenin adının 

yazılması şartı ile üniversite öğretim elemanlarından, eser iki yazarlı ise birinci yazara %60 

(yüzde altmış), ikinci yazara %40 (yüzde kırk) oranında, eser ikiden fazla yazarlı ise; birinci 

yazara %50 (yüzde elli), ikinci yazara %30 (yüzde otuz), kalan %20 (yüzde yirmi) diğer yazarlar 

arasında paylaştırılır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Toplantılara Katılım Teşvikleri 

 

Başvuru 

MADDE 9 – (1) Toplantıya katılacak öğretim elemanı ilgili yurtiçi ve yurtdışı bilimsel 

toplantılara katılım başvuru formunu doldurup, sunulacak bildirinin metnini ve kabul yazısını ve 

programını da ekleyerek toplantı tarihinden en az bir ay önceden bağlı olduğu bölüm/program 

başkanlığına başvurur. Programın gecikmeli yayınlanması halinde aday, programı daha sonra 

sunacağı gerekçesiyle başvurusunu yapabilir. Başvuru formu, bölüm/program başkanlığı görüşü 

ile birlikte ilgili dekanlığa/müdürlüğe geciktirilmeden gönderilir. İlgili fakülte/enstitü/yüksekokul 

yönetim kurulu başvuruyu uygun gördüğü takdirde, başvuru dekanlık/müdürlük tarafından 

yönetim kurulu kararı ile birlikte Rektörlük onayına sunulur. 
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Destekler ve teşvik tutarı 

MADDE 10 – (1) Öğretim elemanları yurtdışı bilimsel toplantılara katılımını sağladığı 

sözlü sunumunu yaptığı ve bildirinin tam metin basılması halinde teşvik almaya hak kazanır. Yılda 

en fazla 1 defa olmak üzere yurtdışı bildirinin sunulacağı toplantı katılım ücreti ve ulaşım masrafı 

destek kapsamında değerlendirilir. Bildiri için 0,20 AKEVTEŞVİKmaksimum tutarında ödeme 

yapılır. Ancak sunulacak olan bildiri birden fazla yazarlı ise, katılım ücreti ve ulaşım masrafı 

sadece bir kişi için destek kapsamında değerlendirilir. Destek tutarı ise Madde 8’e göre yazarlar 

arasında paylaştırılır.  

(2) Öğretim elemanları yurtiçi bilimsel toplantılara katılımını sağladığı sözlü sunumunu 

yaptığı ve bildirinin tam metin basılması halinde teşvik almaya hak kazanır. Yılda en fazla iki 

defa olmak üzere yurtiçi bildirinin sunulacağı toplantı katılım ücreti ve ulaşım masrafı destek 

kapsamında değerlendirilir. Katılım ücreti ve ulaşım masrafı ile desteklenen iki 

sempozyum/kongreden en az biri anabilim/bilim dalı camiası tarafından geleneksel olarak kabul 

gören (en az 7 defa düzenlenmiş olan) toplantılardan olmalıdır. Bildiri için 0,10 

AKEVTEŞVİKmaksimum tutarında ödeme yapılır. Ancak sunulacak olan bildiri birden fazla 

yazarlı ise, katılım ücreti ve ulaşım masrafı sadece bir kişi için destek kapsamında değerlendirilir. 

Destek tutarı ise Madde 8’e göre yazarlar arasında paylaştırılır.  

(3) Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirilerin belgeleri 

sunulduktan sonra öğretim elemanına ödemesi yapılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 11 – (1) Bu yönerge, Senatonun kabulü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 12 – (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür 
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