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ARAŞTIRMA PROJELERİ VE BİLİMSEL FAALİYETLERİ DESTEKLEME (YAP) 

AKADEMİK YAYIN TEŞVİK PROGRAMI USUL VE ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, KATEGORİLER 

AMAÇ VE KAPSAM 

 
MADDE 1. Bu “Akademik Yayın Teşvik Programı” nın amacı, Yeditepe Üniversitesi’nde yer alan bilim 

alanlarındaki araştırmaların, bilimci kişilik ve araştırıcılığın özendirilmesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde 

görevli öğretim elemanları tarafından yapılan akademik çalışmaların, ulusal ve/veya uluslararası 

mecralarda yayın yapmaya teşvik edilmesidir. “Akademik Yayın Teşvik Programı Usul ve Esasları” bu 

programa ilişkin usul ve esasları ve belirtilen amaca yönelik olarak yapılacak işlemleri kapsar. 

 
KATEGORİ BAŞLIKLARI 
 
MADDE 2. Akademik Yayın Teşvik Programı (AYT) aşağıdaki kategorilerden oluşur. 
 
1. Kategori - Makaleler 

A. Scopus veri tabanı tarafından taranan yayınlar 
B. Diğer dergilerde yayımlanan makaleler 

2. Kategori - Kitaplar 
A. Ulusal  
B. Uluslararası  

3. Kategori – Patentler/Faydalı Model/Tasarım Tescili 
A. Ulusal  
B. Uluslararası  

4. Kategori – Sanatsal Çalışmalar 
 
 
KATEGORİ KAPSAMLARI 
 
1. MAKALELER 
 
A. Scopus veri tabanı tarafından taranan yayınlar 
 
MADDE 3. A türü yayın; Scopus tarafından taranan “Yeditepe Üniversitesi” veya  “Yeditepe University” 
adı altında yayınlanan ve aşağıdaki tabloda yer alan bir önceki yıl için yapılan yayınları ifade eder.  
 

Document Type Çarpan (a)    

Article 1    

Book 1    

Review 0,8    

Book Chapter 0,4    

Conference Paper 0,4       

Editorial 0,3       

Short Survey 0,3       

Note 0,2       

Erratum 0,2       

Letter 0,2       
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B. Diğer dergilerde yayımlananlar 
 
MADDE 4. Bu kategori Scopus veri tabanı tarafından taranan yayınlar dışında kalan; 
 

 TÜBİTAK ULAKBİM tarafından taranan TR Dizin ’de yayımlanmış ulusal hakemli dergilerde 

çıkmış makaleler ile, 

 

 Hakemli ve süreli dergilerde yayımlanan uluslararası dillerdeki makaleleri ifade etmektedir. 

 
2. KİTAPLAR 
 
A. Ulusal Kitaplar 
 
MADDE 5. Bu kategori; hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanan ulusal nitelikteki bilimsel ve sanatsal 
kitaplar ile bu tür eserlerde davet üzerine yazılan bölümleri ifade etmektedir. 
 
Kendi alanında akademik değere sahip kitaplar ve kitap bölümleri YAP Komisyonu tarafından 
değerlendirilir. 
 
 
B. Uluslararası Kitaplar 
 
MADDE 6.Bu kategori; Hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanan uluslararası nitelikte ve yabancı dildeki 
bilimsel ve sanatsal kitaplar ile bu tür eserlerde davet üzerine yazılan bölümleri ifade etmektedir. 
 
Kendi alanında akademik değere sahip kitaplar ve kitap bölümleri YAP Komisyonu tarafından 
değerlendirilir. 
 
 
 
3. PATENTLER/FAYDALI MODEL/ TASARIM TESCİLİ 
 
A. Ulusal /B. Uluslararası 
 
 
MADDE 7. Bu kategoriler; Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 
buluşlar veya tasarımlar neticesinde alınan faydalı model, patent, tasarım tescillerini  ifade 
etmektedir. 
  

a. AYT;  başvuru süreçleri devam ederken resmi patent, tasarım bültenlerinde veya 
ulusal/uluslararası patent, tasarım veri tabanlarında yayımlanan başvuru 
aşamasında olan buluşları ve tasarımları kapsamamaktadır. 

 
b. AYT başvuruları sadece patent, tasarım kararı çıkmış (tescillenmiş) olan başvurular için 

yapılmaktadır. 
  
 
 

4. KATEGORİ - SANATSAL ÇALIŞMALAR 

 

MADDE 8. Bu kategori; sanat alanında yapılacak olan saygın ve bilinir mekânlarda gerçekleştirilmiş 
sergi, bienal, gösteri, dinleti, konser, festival ve gösterim etkinliklerini ifade etmektedir. Tanımlanan 
etkinliklerin uluslararası olarak değerlendirilmesi için bölüm, anabilim dalı veya ana sanat dalı 
kurullarınca onaylanmış olması gerekir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE ÖDEME ESASLARI 

 
BAŞVURU 
 
MADDE 9. AYT 1. Kategori - A Scopus veri tabanı tarafından taranan yayınlar dışındaki diğer tüm 
kategorilerden başvurular Yeditepe Üniversitesinde görevli öğretim elemanları tarafından 
“ayt.yeditepe.edu.tr” web adresinden çevrimiçi olarak yapılır, Scopus veri tabanı tarafından taranan 
yayınlar kategorisi için ise başvuru alınmaz. 
 
 

a. Yeditepe Üniversitesi mensubu olmayan ortak yazar/buluşçu/sanatçılar bu teşvik kapsamı 
dışındadır. 

 
b. Üniversite bünyesindeki her yazar, buluşçu, sanatçı bireysel olarak başvuruda bulunur. 

 
c. Her yıl sadece bir önceki yılda yapılan yayınlar için 1 kez başvuru alınır. 

 
 
 
DEĞERLENDİRME 
 
MADDE 10. AYT değerlendirmeleri YAP Komisyonu tarafından yapılır. Mütevelli Heyeti Başkanlığı 
onayı ile teşvik ödemeleri gerçekleştirilir. 
 

a. Çevrimiçi başvurular dışında basılı olarak dilekçe ile yapılan başvurular değerlendirmeye 
alınmaz. 
 

b. Çevrimiçi başvuru formunun tam ve doğru doldurulmasından başvuru sahibi sorumlu olup, eksik 
ve/veya hatalı girilen bilgi ve ekler ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 

c. Tüm kategorilerden yapılan yayınlarda  “Yeditepe Üniversitesi” veya “Yeditepe University” ismi 
geçmelidir. İsmi geçmeyen yayınlar değerlendirmeye alınmaz. 
 

d. Ulusal ve Uluslararası Kitap/Kitap Bölümü kategorilerinden yapılan başvurularda kitabın aslının 

veya kitabın aslına ulaşılmasının mümkün olmadığı durumlarda kitabın tamamına ait e-kitap 

versiyonunun;  Sanatsal Çalışmalar  kategorisinden yapılan başvurularda ise çalışmaya ait 

orijinal dokümanların son başvuru tarihine kadar Proje Yönetim Ofisi’ne iletilmesi gereklilik olup, 

zamanında iletilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 
 
MADDE 11. Sanatsal Çalışmalar kapsamında Değerlendirmede Dikkate Alınacak Hususlar aşağıdaki 
gibidir: 

 

a. Yalnızca sanatsal ve sanata katkı sağlayıcı niteliği olan sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, 
festival veya gösterim etkinlikleri teşvik kapsamındadır. 
 

b. Ders kapsamında yapılan ve/veya öğrencilerin ürettiği ve öğretim materyalleri ile düzenlenen 
sergiler değerlendirmeye alınmaz. 

 

c. Aynı yıl içerisinde tekrar eden aynı isimli sergi, konser ve gösterilerin tekrarları değerlendirmeye 
alınmaz. 
 

d. Kongre, Sempozyum vb. faaliyetlerde sunulan poster bildiri sunumları bu kapsamda 
değerlendirilmez.   
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e. Satış amaçlı müzayede benzeri yerlerde sergilenen ürünler bu kapsamda değerlendirilmez. 

 
f. Grup etkinliklerinde eser sayısı ayrı ayrı hesaplanmaz, tek bir etkinlik olarak yazılır.  

 

g. Bir kişinin hem serginin küratörü, hem de eser üreteni, sergi sahibi olması durumunda tek 
faaliyet olarak teşvik puanı alınır. (küratör ve eser üreten aynı kişi ise teşvik puanı ayrı ayrı 
hesaplanmaz, hangi alandan daha yüksek puan veriyorsa o tercih edilebilir) 
 

h. Eser üretime yönelik workshop - çalıştay faaliyetleri sonunda, başvuru sahibi bu faaliyetler 
sonunda bir eser üretip sergilendi ise bu kapsamda değerlendirilir. 

 
 
 
ÖDEME 
 
MADDE 13. AYT bedeli her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen Yeditepe Üniversitesi Yayın Teşvik 
Katsayısı (YUYTK) kapsamında hesaplanarak ödeme için belirlenmiş aya ait maaş ödemeleri içinde 
brüt olarak ödenir.  
 

a. AYT bedellerinde alt limit uygulanmaz. 
 

b. Scopus tarafından geç taranarak ödemesi yapılamayan bir önceki yıla ait yayınlar bir sonraki yıl  
             ödeme listesine dahil edilir. 
 
 

c. 1. Kategori A kapsamında 200'den fazla yazarla yapılan yayınlardaki toplam teşvik tutarının 
sekizde biri yazara ödenir. 
 

d. Kitaplar kategorisinden aynı başvuru döneminde aynı kitap içindeki farklı bölümler ve 
editörlükten yapılan başvurulardan YAP Komisyonu değerlendirmesi ile sadece en yüksek ödül 
tutarına sahip olan tek başvuru için ödeme yapılır. 
 

e. Kitaplar kategorisinde yapılan çalışmanın tercüme(çeviri), sadeleştirme, karakter analizi olması 
durumunda hak edilen ödül tutarının 1/3’ü ödenir. 

 
 

f. Üniversitemizin diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirdiği ortak başvurular neticesinde tescil 
kararının çıkması sonucunda; ortak patent/tasarım sözleşmesinde geçen Yeditepe Üniversitesi 
hak sahipliği oranında akademisyene (buluşçuya) teşvik ödemesi gerçekleştirilmektedir. 
 

g. Kurumdan ayrılan akademisyenlere ödeme yapılmaz, ücretsiz izinde olan akademisyene ise 
izin sonrası iş başı yapılması ve ilgili akademisyenin Rektörlüğe yazılı bildirimi ile ödeme yapılır. 
 

 
 
YÜRÜRLÜK 
 
Yürürlüğe Giriş Tarih-Sayı No: 25 Nisan 2019- 2019/6 sayılı senato kararı 

Güncelleme Tarih-Sayı No: : 2022/12 sayılı senato kararı 

 
 
 

 

 

 

 

 


