T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL FAALİYETLERİ TEŞVİK YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi (İMÜ) öğretim
elemanlarınca yapılıp yayınlanan ve belirli sistemlerde taranan araştırma ve diğer bilimsel
çalışmaları yapan ve yardımcı olanlara verilecek teşvikin yöntem ve esaslarını belirlemektir.
Tanımlar
Madde 2 - (1) Bu yönergede geçen;
a) İMÜ: İstanbul Medipol Üniversitesi’ni,
b) Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu
c) Öğretim Elemanı: İstanbul Medipol Üniversitesi kadrolarında yer alan Öğretim
Üyesi, Okutman, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisini,
d) Hizmet Buluşları veya Tasarımları: Üniversite bünyesinde yer alan öğretim
elemanlarının, üniversitedeki görevleri süresi içerisinde ortaya çıkardıkları buluşları veya
tasarımları,
e) Serbest Buluşlar veya Tasarımlar: Üniversitenin başvuru sahibi olmayı
gerekli/uygun görmediği ve buluş sahibinin kendi başvurusunu yapabilmesi için serbest
bıraktığı buluşlar (patent, faydalı model, vb.) ile öğretim elemanlarının sanayi danışmanlıkları
sırasında veya sahibi veya ortağı bulundukları şirketler üzerinden aldıkları ve Üniversitenin
Fikri ve Sınai Mülkiyet Kurulu tarafından Üniversiteye ait olmadığına karar verilen veya
başvuru sahibi olunmasına gerek görülmeyen buluşları,
f) Patent: Buluşçusunun ve/veya başvuru sahibinin üniversitenin öğretim elemanı
olduğu, fikri ve sınai mülkiyet üzerindeki tekel niteliğindeki hakkı ve bu hakkı ispatlayan
belgeyi ifade eder. Hizmet buluşları ve serbest buluşlar, aynı şekilde değerlendirilir.
g) Faydalı Model: Buluşçusunun ve/veya başvuru sahibinin üniversitenin öğretim
elemanı olduğu ve patent alınabilecek konularda patente göre daha hızlı ve ucuza mâl edilen
ulusal çapta koruma hakkını ve bu hakkı ispatlayan belgeyi ifade eder. Hizmet ve serbest
buluşlar, aynı şekilde değerlendirilir.
h) Tasarım: Buluşçusunun ve/veya başvuru sahibinin üniversitenin öğretim elemanı
olduğu ve seri üretim için tüketici ihtiyaç ve sorunlarına yönelik, estetik, yaratıcılık, teknik
avantaj, işlevsellik, ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yöntemleri ve

olanakları gibi çeşitli kriterleri gözeterek tasarlanmış yeni ve güncel ürünleri ve bu ürünlerden
doğan hakkı ispatlayan belgeyi ifade eder. Hizmet ve serbest buluşlar, aynı şekilde
değerlendirilir.
ı) Teşvik Takvimi: 01 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki süreyi ifade eder.
Teşvik Türleri
Madde 3 - (1) İMÜ Bilimsel Faaliyetleri Teşvikleri aşağıdaki başlıklar altında
değerlendirilir.
a) Bilimsel Yayın Teşvik: Web Of Science, Scopus, ESCI ve/veya ULAKBİM veri
tabanında taranan dergilerde tam metni yayımlanmış İMÜ adresli bilimsel yayınlar (makale,
derleme, olgu sunusu, mektup, editöre mektup).
b) Kitap/Kitap Bölüm Yazarlığı Teşvik: Kişinin uzmanlık alanı ile ilgili,
i. Ulusal Kitap/Kitap Bölüm Yazarlığı: Ulusal düzeyde niteliği ve saygınlığı kabul
gören kitabevleri tarafından basılmış olan, İMÜ adresli ve ISBN numarası olan kitap yazarlığı
veya editörlüğü/kitap bölüm yazarlığı, kitap çeviri editörlükleri.
ii. Uluslararası Kitap/Kitap Bölüm Yazarlığı: Uluslararası nitelikte ve yabancı dilde
basılmış ve Web Of Science ve /veya Scopus veri tabanında yer alan İMÜ adresli kitap
yazarlığı veya editörlüğü/kitap bölümleri
c) Kongre bildirisi vd. bilimsel faaliyetler: Web Of Science veri tabanında yer alan
kongre bildirileri ve diğer bildiri ve bilimsel faaliyetler bu kapsamdadır.
Teşvik Ödeneği Başvuru Esasları
Madde 4 - (1) Akademik Yayın Teşvik Başvuruları:
a) Bilimsel yayın ve diğer faaliyetlere akademik teşvik verilebilmesi için yayın veya
ilgili bilimsel faaliyette “İstanbul Medipol Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Istanbul
Medipol University” adresinin kullanılmış olması ile birim, bölüm ve program adının
Rektörlükçe ilan edilmiş ve medipol.edu.tr adresinde yayımlanmış listeye uygun olarak
gösterilmiş olması gerekir. Kurallara uygun şekilde yazılmayan adres içeren yayınlar için
ilgili veri tabanında adres düzeltmesi yayınlanana kadar teşvik desteği verilmez.
b) Teşvik kapsamında yer alan İMÜ adresli bilimsel yayınlar, atıflar ve diğer
akademik faaliyetler Medipol Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
tarafından taranır. Hazırlanan değerlendirme raporu Rektörlüğe sunulur.
c) Patent, faydalı model ve tasarımların takip ve değerlendirmesi Teknoloji Transfer
Ofisi tarafından yapılıp, ilgili değerlendirme raporu Rektörlüğe sunulur. (Başvurularda

teşvikin tahakkuk etmesi için, başvuru yapılan kurumdan “başvuruda şekli eksiklik yoktur”
yazısının gelmiş olması gereklidir).
ç) Teşvik ödemeleri için WOS ve SCOPUS’ta yer almayan ulusal ve uluslararası kitap
veya kitap bölümleri hariç ek başvuruya gerek yoktur. Kitap veya kitap bölüm yazarları ilgili
formu doldurarak her yıl 1 Ocak - 31 Ocak tarihlerinde Medipol Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirirler.
d) Kongre bildirileri için kongre tarihinden önce başvurulur. Kongre katılımından
sonra ödeme talebinde bulunulur.
(2) Medipol Üniversitesi Akademik Yayın Teşvik Ödeneği Katsayısı
Akademik teşvik ödeneği katsayısı 1.200 TL olarak belirlenmiş olup her yıl TÜFE,
ÜFE ortalaması oranında artırılır.
a) Web Of Science veri tabanında taranan yayın (makale, derleme, olgu sunusu,
mektup, editöre mektup), kitap, kitap bölümü, kongre bildirisi vd. akademik faaliyetlerle
birlikte, akademik teşvik kapsamına alınan diğer akademik, faaliyetlerin değerlendirilmesi
sonucu aşağıdaki katsayıların yıllık olarak belirlenen akademik teşvik ödeneği katsayısı ile
çarpımı sonucu oluşan değerin karşılığı TL ödeme yapılır
b) Web Of Science’ta taranmayıp Scopus’ta taranan dergilerde yayımlanmış yayınlara
vd. akademik faaliyetlere Web of Science için belirlenen değerlerin %75’i oranında destek
sağlanır.
c) Akademik teşvik ödeneği sadece “Medipol University, Medipol Üniversitesi”
adresli yayınlar ve yayınlara dayalı ölçütler için geçerlidir.
Tablo 1: Akademik Teşvik Ödeneği Katsayıları
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI

Olgu sunumu, mektup, editöre

Makale

Derleme

16

8

5

8

4

3

Q 1 dergileri diğer

6

4

2

Q2 dergileri

4

2

1,5

Q3 dergileri

2

1

0,5

Q4 dergileri

1

0,5

0,3

0,5

0,25

0,2

Dergileri
Q1 dergileri ilk %1 araştırma
Q1 dergileri ilk %10
araştırma

ESCI veya ULAKBİM
tabanındaki dergiler
Atıf (WOS kapsamında atıf)

0,2
(atıf başına)

mektup, teknik not vb.

Verilen destek ancak araştırma
(proje vd) amacıyla kullanılır.
Kişisel ödeme yapılmaz. Sadece
sorumlu yazar veya birinci isimli

yazar tarafından kullanılabilir.

ç) WOS’da değerlendirme almış kitaplar için (yazarlık/editörlük) 3x Katsayı, çeviri
editörlüğü için 1,5xKatsayı, bölüm yazarlığı için en fazla 3 bölüme ödeme yapılmak kaydıyla
0,6xKatsayı (SCOPUS’da veri tabanında yer alan kitaplarda ödeme WOS’un %75’i kadardır),
WOS ve SCOPUS haricindeki diğer uluslararası ve ulusal kitapta yazarlık ve editörlük için
1x Katsayı, çeviri editörlüğü için 0,5xKatsayı, bölüm yazarlığı için en fazla 3 bölüme ödeme
yapılmak kaydıyla 0,2xKatsayı kadar ödeme yapılacaktır.
d) Yurtiçi kongrelere sözlü bildiri ve davetli konuşmacı olarak katılan öğretim

elemanlarına kongre katılım ücretlerinin en fazla 1.500 TL’si ile 0,3xKatsayı kadar
konaklama ve ulaşım ödemesi yapılacaktır. Bu şekilde ödemeler senede 2 defadan fazla
olamaz. Her bir bildiri için bir kişiye ödeme yapılır (Değişiklik: 11/09/2018 tarih ve
2018/26-02 sayılı Senato Kararı).
e) Sözlü ya da poster bildiriyle katılınan, WOS ve SCOPUS’ta yer almayan yurt dışı
kongrelere kongre katılım ücretlerinin en fazla 3.000 TL’si ile 0,7xKatsayı; sözlü ve poster
ayrımı yapılmaksızın SCOPUS’ta yer alan bildirilere kongre katılım ücretlerinin en fazla
3.000 TL’si ile 1,4xKatsayı; WOS da yer alanlara, kongre katılım ücretlerinin en fazla 3.000
TL’si ile 2xKatsayı miktarını geçmeyecek konaklama ve ulaşım bedeli ödenir. Bu şekilde
ödemeler senede 2 defadan fazla olamaz. Her bir bildiri için bir kişiye ödeme yapılır. Klinik
bilimler için kongre katılım ücreti ödenmez, ilgili katsayıya göre ödemeler ise Rektörlük
onayına tabidir (Değişiklik: 11/09/2018 tarih ve 2018/26-02 sayılı Senato Kararı).
f) SCI, SCI-E, SSCI, AHCI kapsamındaki Q3 ve üzeri dergilerde basılması kabul edilen
araştırma makaleleri için yayıncılar tarafından talep edilen sayfa başı baskı ve renkli görsel
baskı ücreti gibi giderler Q2, Q3 dergiler için sonradan yapılacak ödemeye mahsuben, Q1
dergiler için mahsup yapılmaksızın ödeme yapılır, bu miktar yayın yapılacak derginin
kategorisine uyan ilgiliye yapılacak ödemeden fazla olamaz.
(3) Yazar sıralamasına göre toplam ödeme aşağıdaki tabloya göre dağıtılır. Çok yazarlı
yayınlarda sadece İstanbul Medipol Üniversitesi mensubuna ödeme yapılır.
Tablo 2: Yazar Sıralamasına Göre Teşvik Ödeme Yüzdeleri Tablosu
Eserdeki yazar
sayısı

1.

yazar

1 yazarlı

%100

2 yazarlı

%60

2. yazar

%40

3. yazar

4. yazar

5 . yazar

6.yazar

3 yazarlı

%50

%30

%20

4 yazarlı

%45

%25

%15

%15

5 yazarlı

%40

%20

%15

%15

10

> 5 yazarlı

%40

%20

%15

*

*

*

> 5 yazarlı akademik yayınlarda %25 lik geri kalan pay 4. isim ve sonrası için yazar sayısına bölünerek eşit
teşvik verilir.
Son isim sorumlu yazar ise ve makalede belirtilmişse yazar sayısına bakılmaksızın hak edilen puanın % 30’u
verilir (başka ek puan alamaz).
Ulusal ve uluslararası ortaklıklarla yazılmış makaleler vd. yayınlar için yukarıdaki aynı kurallar geçerli olup
ulusal çok merkezli ortak yayınlarda yayın başına ödene toplam teşvik tutarına göre %5, uluslararası ortak
yayınlarda %15 daha fazla ödeme yapılır.
Makalede yazar olarak yer almayıp, sadece çalışma grubuna dahil olanlara ödeme yapılmaz.

(4) (a) Patent, faydalı model ve tasarım başvurularında buluş sahibi olarak, üniversite
öğretim elemanlarından birden fazla isim varsa, teşvik buluş sahiplerinin Buluş Bildirim
Formunda belirtilen buluşa katkı payları oranında bölünerek ödenir. Daha önce teşvik
almamış patent, faydalı model ve tasarımlar bu yönerge kapsamına dahildir.
Tablo 3: Patent/Faydalı Model/ Tasarım Katsayıları Tablosu
Tür
Uluslararası patent
Ulusal patent
Faydalı model/ Tasarım
Uluslararası Tasarım

Katsayı
Başvuru
6
2
1
2

Tescil
6
2
1
2

(b) Aynı buluş için birden fazla (yurt içi patent, yurt dışı patent, vb.) ve/veya farklı
türde (patent, faydalı model, vb.) başvurusu yapılacak olursa, tutarı en fazla olan teşvik esas
alınacaktır. Başvuruların örneğin faydalı model, patent, yurt dışı patent gibi bir sıralama ile
yapılmış olması durumunda, önce faydalı model teşviki verilmiş ise, daha sonraki tahakkuk
edecek teşvik tutarlarından, daha önce yapılan ödemeler düşülerek ödeme yapılır.
(c) Teşvik ödemesinin tahakkuk etmesi için, teşvik ödemesi yapılacak olan kişinin,
teşvike esas olan işlemin (başvuru, tescil, vb.) ilgili kuruma yapıldığı tarihte, üniversitenin
akademik personeli olması şarttır. Bu şartı sağlayan, fakat tahakkuk gerçekleştikten sonra
üniversiteden ayrılmış olan akademisyenlere de ödeme yapılacaktır. Ancak ayrıldıktan
sonra yapılan başvurular veya tescil süreçleri için teşvik tahakkuk etmeyecektir.

(ç) Diğer üniversite/kurum/kuruluşlar ile gerçekleştirilen “Ortak Patentler” için teşvik,
Üniversite’nin patent üzerindeki hissesi nispetinde değil, %100 olarak kabul edilir ve
hesaplama buna göre yapılır.
(d) Patent, faydalı model, tasarım teşvik ödemeleri; 4. Madde 1. Bend, c Fıkrasında
belirtildiği üzere Rektörlüğe sunulan rapor doğrultusunda ortalama üç aylık dönem
sonlarında tahakkuk ettirilir ve ödenir.
Yürürlük
Madde 5 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. Bu yönerge, 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren
yapılacak yayınları kapsar.
Yürütme
MADDE 6 - (1) Bu Yönerge hükümleri İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü
tarafından yürütülür.
* Üniversite Senatosu’nun 06/03/2018 tarihli ve 2018-10/01 sayılı kararıyla kabul edildi.
**Üniversite Senatosu’nun 11/09/2018 tarihli ve 2018/26-02 sayılı kararı ile revize edildi.

