CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam:
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanı ve
araştırıcıların uluslararası ve ulusal düzeyde yayın ve çalışma yapmaya teşvik edilmesine ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.
Teşvik Değerlendirme Komisyonu:
Madde 2- Yönerge kapsamındaki başvuruları değerlendirmek üzere Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından CÜBAP'tan sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında fen, edebiyat, iktisat, ilahiyat,
mühendislik, eğitim, güzel sanatlar alanlarından birer ve sağlık alanından beş öğretim üyesi olmak
üzere toplam on iki üyeden oluşan bir "Teşvik Değerlendirme Komisyonu" belirlenir. Komisyonun
görev süresi 3 yıldır. Komisyon ihtiyaç duyduğunda ilgili kişi veya kurumlardan bilgi isteyebilir.
Yayın ve Çalışmaların Sınıflandırılması:
Madde 3- Bu yönergede tanımlanan yayınlar;
a) Uluslararası Bilimsel Atıf indekslerince (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts
and Humanities Citation Index gibi TÜBİTAK tarafından kabul edilen indekslerde) taranan dergilerde
yayımlanmış makaleler,
b) Hakemli olarak sürekli yayınlanan dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleler,
c) Uluslararası ve ulusal düzeyde yapılan (kongre, sempozyum, seminer vb) bilimsel toplantılarda
sunulmuş ve tam metni yayınlanmış bildiriler, (fen, sağlık ve mühendislik alanları hariç)
d) Uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlanmış kitaplar,
e) Uluslararası ve ulusal düzeyde sanat eserleri ve sergiler ile TRT Müzik Dairesi Repertuar
Kurullarınca onaylanmış besteler,
f) Patenti alınmış bilimsel çalışmalar,
g) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, AB, San-Tez, Dünya Bankası, TAGEM, UDAP, Kalkınma Ajansları ve
benzeri kamu kurumları tarafından desteklenen projeler,
h) Kitap ve dergi editörlüğü,
i) SCI-expanded, SSCI-expanded, AHCI-expanded gibi indekslerce taranan dergilerde yayınlanmış
makalelere aynı indekslerce taranan dergilerde ilgili yıl içinde yapılan (kişinin kendi dışındaki) aktif
atıflar,
j) Etki faktörü (Impact Factor), bir dergide çıkan yayınların başka eserlerde ne derece kaynak
gösterildiği ile ilgili Bilimsel Atıf Endeksi Dergi Atıf Raporlannca (ISI Web of Knowledge-Journal
Citation Reports-JCR)'da listelenen kavramdır.

Yayın ve Çalışma Türleri
Madde 4- Madde 3-a'da tanımlanan atıf indekslerindeki tüm dergiler etki faktörlerine (Impact Factor)
göre üç gruba ayrılır. Atıf indekslerinde yer alan yayınların değerlendirilmesinde ilgili derginin etki
faktörü (Impact Factor) gruplaması dikkate alınır. Bu çerçevede yönerge kapsamında teşvik
programından yararlanabilecek yayınlar şu şekilde tanımlanmıştır:
A1 türü yayın ve çalışmalar: Alan indeksleri tarafından etki faktörü (Impact Factor) iki ve ikiden
büyük olan dergilerde yayımlanmış, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön
duyurusu, editöre mektup vb. türünden yayınlar dışındaki tam makale, TÜBİTAK, TÜBA, DPT, AB,
San-Tez, Dünya Bankası, TAGEM, UDAP, Kalkınma Ajansları ve kamu kurumlan tarafından kabul
edilmiş proje, uluslararası ödül almış sanat eseri veya kişisel sergidir.
A2 türü yayın ve çalışmalar: Alan indeksleri tarafından etki faktörü (Impact Factor) iki ve ikiden
büyük olan dergilerde yayınlanan olgu sunumu, derleme, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının
ön duyurusu türü yayın, ulusal ödül almış sanat eseri, kişisel sergi veya TRT Müzik Dairesi Repertuar
Kurullarınca veya alanında uzman üç Profesör tarafından onaylanmış bestelerdir.
B1 türü yayın ve çalışmalar: Alan indeksleri tarafından etki faktörü (Impact Factor) bir, birden
büyük ve ikiden küçük olan dergilerde yayımlanmış vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma
sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup vb. türünden yayınlar dışındaki tam makaledir.
B2 türü yayın ve çalışmalar: Alan indeksleri tarafından etki faktörü (Impact Factor) bir, birden
büyük ve ikiden küçük olan dergilerde yayınlanan olgu sunumu, derleme, teknik not, tartışma ve
araştırma sonuçlarının ön duyurusu türü yayındır.
C1 türü yayın ve çalışmalar: Alan indeksleri tarafından etki faktörü (Impact Factor) birden küçük
olan dergilerde yayımlanmış vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu,
editöre mektup vb. türünden yayınlar dışındaki tam makaledir. SCI-Expanded, SSCI-Expanded,
AHCI-Expanded kapsamındaki tam makaleler de bu kategoride değerlendirilir.
C2 türü yayın ve çalışmalar: Alan indeksleri tarafından etki faktörü (Impact Factor) birden küçük
olan dergilerde yayınlanan olgu sunumu, derleme, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön
duyulusu türü yayındır.
C3 türü yayın ve çalışmalar: Uluslararası süreli ve hakemli bir dergide yayımlanmış yabancı dildeki
bilimsel makaledir. Yurt dışında yapılan uluslararası bilimsel toplantılara yabancı dilde sunulmuş ve
tam metni yayınlanmış en fazla üç adet yabancı dilde bildiri ile içeriği farklı olmak ve yılda en fazla üç
kez olmak koşuluyla uluslararası karma sergiye eseri ile katılmak ve konser vermek de bu kategoride
değerlendirilir.
C4 türü yayın ve çalışmalar: Ulusal süreli ve hakemli bir dergide yayımlanmış, türkçe bilimsel
makale ile uluslararası süreli ve hakemli bir dergide yayımlanmış Türkçe bilimsel makaledir.

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara sunulan ve tam metni yayınlanmış en fazla üç adet Türkçe
bildiri ile içeriği farklı olmak ve yılda en fazla üç kez olmak koşuluyla karma ulusal sergiye eseri ile
katılmak ve konser vermek de bu kategoride değerlendirilir.
DI türü kitap yayını: Uluslararası bir yayınevinde yayımlanmış yabancı dilde özgün bilimsel kitaptır.
D2 türü kitap yayını: Uluslararası bir yayınevinde yayımlanmış yabancı dildeki özgün bilimsel
kitapta bölümdür.
D3 türü kitap yayını: Cumhuriyet Üniversitesi yayınları arasında yayımlanmış özgün bilimsel
kitaptır.
D4 türü kitap yayını: En az 50 kitap yayımlamış ulusal yayınevi tarafından yayımlanmış özgün
bilimsel kitaptır.
D5 türü kitap yayını: Ulusal yayınevinde yayımlanmış özgün bilimsel kitaptır.
D6 türü kitap yayını: Ulusal yayınevinde yayımlanmış kitap bölümüdür.
El türü çalışma: Alanında yurtdışı patent alınan bilimsel çalışmadır.
E2 türü çalışma: Alanında ulusal patent alınan bilimsel çalışmadır.
F1 türü çalışma: Uluslararası hakemli dergi veya uluslararası kitap editörlüğüdür.
F2 türü çalışma: Ulusal hakemli dergi veya kitap editörlüğüdür.
Gl türü çalışma: SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış makalelere aynı
indekslerce taranan dergilerde ilgili yıl içinde yapılan (kişinin kendi dışındaki) aktif atıflardır.
Teşvik Miktarları
Madde 5- Bu program çerçevesinde bir yayına verilebilecek en yüksek teşvik miktarı (M) her yılın
başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve C. Ü. Vakfı'na önerilir.
a) En yüksek değer (M) esas alınarak Madde 4'te tanımlanan yayın türlerine verilecek teşvik
miktarları;
Al türü yayın ve çalışmalara

2,00 M

A2 türü yayın ve çalışmalara

0,75 M

B1 türü yayın ve çalışmalara

1,50 M

B2 türü yayın ve çalışmalara

0,50 M

C1 türü yayın ve çalışmalara

0,80M

C2 türü yayın ve çalışmalara

0,40 M

C3 türü yayın ve çalışmalara

0,50 M

C4 türü yayın ve çalışmalara

0,30 M

D1 türü kitap yayınlarına

2,00 M

D2 türü kitap yayınlarına

1,00 M

D3 türü kitap yayınlarına

0,75 M

D4 türü kitap yayınlarına

1,00 M

D5 türü kitap yayınlarına

0,75 M

D6 türü kitap yayınlarına

0,25 M

E1 türü çalışmalara

3,00 M

E2 türü çalışmalara

2,00 M

F1 türü çalışmalara

1,50 M (yılda bir kez)

F2 türü çalışmalara

1,00 M (yılda bir kez)

Gl türü atıfların her birine

0,02 M olarak belirlenmiştir.

Ödeme Esasları:
Madde 6- a) Teşvik ödülleri aynı eser veya çalışma için sadece bir kez ödenir.
b) Ödemelerde yayınlar için basım yılı, diğer çalışma veya projelerde kabul yılı esas alınır ve ödeme
bir sonraki yıl yapılır.
c) Ödemeler için yayının basım yılını takip eden yılın Eylül ayı sonuna kadar yapılan başvurular
değerlendirmeye alınır.
d) Bu Yönerge kapsamındaki bir yayın veya çalışma nedeniyle teşvik verilebilmesi için yayında adres
olarak Cumhuriyet Üniversitesi'nin gösterilmesi gerekir.
e) Çok yazarlı yayın ve çalışmalarda yazarların bireysel veya toplu olarak başvurusu halinde
Cumhuriyet Üniversitesi'ne mensup her bir yazara, teşvik miktarının toplam yazar sayısına bölünen
payı kadar ödeme yapılır. Teşvik miktarı yazarın bildireceği banka hesap numarasına yatırılır. Çok
yazarlı yayınlarda teşvik payının yazar başına 100 TL'nin altına düşmesi halinde Ödeme yapılmaz.
f) Teşvikler, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı tarafından ödenir.
Başvuru:
Madde 7- Bu yönergedeki koşulları sağlayan yayınları için bu teşvik programından yararlanmak
isteyen araştırmacılar, "Teşvik Programı Başvuru Formu" nu doldurarak, makalenin tanı metni, A1,
A2, B1, B2, C1, C2 türü yayınlar için makalenin yayınlandığı derginin ISI Web of Knowledge-Journal
Citation Report'da etki faktörü göstergesi ve atıflar için Web of Science veri tabanından alınacak bir
çıktı ile birlikte Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'ne başvururlar.
Değerlendirme:
Madde 8- Başvurular Teşvik Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme
sonuçları Rektörün onayından sonra kesinleşir. Kesinleşen kararlar gerekli işlem ve ödemelerin
yapılabilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı'na sunulur. Bu yönergede belirtilmeyen bilimsel
faaliyetleri ödüllendirme konusunda Teşvik Değerlendirme Komisyonu’nun önerisi üzerine Üniversite
Yönetim Kurulu karar verir ve Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı'na sunar.

Yürürlük:
Madde 9- Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer
ve 01.01.2013 tarihinden sonraki yayın ve çalışmalara uygulanır.
Yürütme:
Madde 10- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Geçici madde 1- Yönergenin kabul edildiği tarihten itibaren bir ay içinde 2. maddede ön görülen
çerçevede Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla Teşvik Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

