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T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Akademik Teşvik Uygulama Esasları 

( Yüksekokul Kurul Tarihi: 31/01/2022, Sayısı: 2022/01-01) 

 

 

 

 

T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda görevli öğretim elemanları ve 
araştırıcılar tarafından yapılan bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını 
teşvik etmek üzere akademik teşvik programı uygulanmaktadır. Yüksekokul Kurulu’nun 29.11.2017 
tarih 2017 – 06 sayılı kararınca kabul edilen Akademik Teşvik Uygulama Esasları, 2017 yılı 
başlangıcından itibaren yayımlanan bildirileri kapsamaktadır.  

 

1. Web Of Science, Scopus, ESCI ve/veya ULAKBİM veri tabanında taranan dergilerde tam metni 
yayımlanmış T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu adresli bilimsel 
yayınlar (özgün araştırma makalesi, derleme, olgu sunusu, mektup, editöre mektup) 
akademik teşvik kapsamındadır 
 

2. Web of Science, Scopus, ESCI ve/veya ULAKBİM veri tabanında taranan dergilerde yayınlamış 
özgün makaleler, atıf, olgu sunumu, mektup, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlar 
için aşağıdaki tabloda belirtilen katsayılara uygun şekilde ödeme yapılacaktır. 
 

 

SCI, SCI-E, SSCI, AHCI Dergileri Makale Derleme 
Olgu sunumu, mektup, editöre 

mektup, teknik not vb. 

Q1 dergileri ilk %1 araştırma 16 8 5 

Q1 dergileri ilk %10 araştırma 8 4 3 

Q1 dergileri diğer 6 4 2 

Q2 dergileri 4 2 1,5 

Q3 dergileri 2 1 0,5 

Q4 dergileri 1 0,5 0,3 

ESCI veya ULAKBİM tabanındaki dergiler 0,5 0,25 0,2 

Atıf (WOS kapsamında atıf) 
0,20 
(atıf 

başına)  

Verilen destek ancak araştırma 
(proje vd) amacıyla kullanılır. 

Kişisel ödeme yapılmaz. Sadece 
sorumlu yazar veya birinci isimli 

yazar tarafından kullanılır. 

 
Tablo 1. Akademik Teşvik Ödeneği Q1-Q2-Q3-Q4 Dergileri Katsayıları 

 
2.1. Web Of Science veri tabanında taranan yayın (makale, derleme, olgu sunusu, mektup, 

editöre mektup) ile akademik teşvik kapsamına alınan diğer akademik faaliyetlerin 
değerlendirilmesi sonucu; yukarıdaki tablodaki katsayıların, yıllık olarak belirlenen 
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akademik teşvik ödeneği katsayısı ile çarpımı sonucu oluşan değerin karşılığı TL ödeme 
yapılacaktır. 
 

2.2. Web Of Science’ta taranmayıp Scopus’ta taranan dergilerde yayımlanmış yayınlara vd. 
akademik faaliyetlere, Web of Science için belirlenen değerlerin %75’i oranında destek 
sağlanacaktır. 

 

2.3. ESCI ve/veya ULAKBİM veri tabanında taranan dergilerde yayınlamış çalışmalarda 
makaleler 0,50 * Katsayı, derlemeler 0,25 * Katsayı, Olgu sunumu, mektup, editöre 
mektup, teknik not vb. yayınlar 0,20 * Katsayı oranında ödeme yapılacaktır.  
 

3. İlgili alanda tanınmış ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan veya hakem 
süzgecinden geçtiği kanıtlanan bilimsel ve sanatsal kitap yazarlığı ve editörlük, çeviri 
editörlüğü ve kitap bölüm yazarlığı ile ilgili yayınlar için aşağıdaki tabloda belirtilen katsayılara 
uygun şekilde ödeme yapılacaktır. 
 

Bilimsel ve Sanatsal Kitaplar Kitap Yazarlığı-
Editörlük 

Çeviri 
Editörlüğü 

Kitap Bölüm Yazarlığı 

Web of Science 'ta yer alan 
yayınevleri 

3 1,5 0,6 (En fazla 3 bölüme kadar) 

SCOPUS'ta yer alan yayınevleri 0,75 * 3 0,75 * 1,5 0,75 * 0,60  (En fazla 3 
bölüme kadar) 

Diğer Uluslararası ve Ulusal 
Yayınevleri 

1 0,5 0,2 (En fazla 3 bölüme kadar) 

 
Tablo 2. Akademik Teşvik Ödeneği Kitap / Kitap Bölümü Yazarlığı Katsayıları 

 
4. Web of Science veri tabanında yer alan kongre bildirileri ile diğer bildiri ve bilimsel faaliyetler 

kongre bildirileri kapsamındadır.   
 
Senede en fazla 2 yurt içi, 2 yurt dışı kongre teşvik sınırlaması bulunmaktadır. 
 
Tek bildiriyle sadece bir İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mensubu 
teşvikten faydalanabilir. 
 
 Bir kişinin kongreye birden fazla bildiriyle katılması alacağı teşvik miktarını artırmaz; tek 
bildirisi esas alınarak kongre teşviği verilir. 
 
Kongreye katılmayan, ama ismi geçen kişilere teşvik verilmez. Kongre teşviklerinde harcama 
tutarları esas alınmaktadır. 
 
4.1. Yurtiçi kongrelere sözlü bildiri, davetli konuşmacı gibi nedenlerle katılan öğretim 

elemanlarına kongre katılım ücretleri (1.500,00 TL li aşmayacak şekilde) ile 0,3xKatsayı 
miktarını geçmeyecek konaklama ve ulaşım bedeli ödenir.  
 

4.2. Yurtdışı kongrelere sözlü bildiri, davetli konuşmacı gibi nedenlerle katılan öğretim 
elemanlarına kongre katılım ücretleri (3.000,00 TL li aşmayacak şekilde) ile aşağıdaki 
tabloda belirtilen katsayıları geçmeyecek konaklama ve ulaşım bedeli ödenir.  
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Yurt Dışı Bildiriler (Sözlü Bildiri-Poster) Katsayı 

Web of Science 'ta yer alan kongreler 2 

SCOPUS'ta yer alan kongreler 1,4 

Diğer kongreler 0,7 

Tablo 3. Akademik Teşvik Ödeneği Yurt Dışı Bildiri Katsayıları 
 

5. Patent ve faydalı modelde üniversite öğretim elemanlarından birden fazla isim varsa, teşvik 
ismi geçenler arasında eşit olarak bölünerek ödenir. Daha önce teşvik almamış patent ve 
faydalı modeller bu kapsama dahildir.  T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu tarafından yapılan çalışmalardan dolayı alınan patentlerle ilgili çalışmalar için 
aşağıdaki tabloda belirtilen katsayılara uygun şekilde ödeme yapılacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 4. Akademik Teşvik Ödeneği Patent Katsayıları 
 

6. SCI, SCI-E, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde basılması kabul edilen araştırma makaleleri için 
yayıncılar tarafından talep edilen sayfa başı baskı ve renkli görsel baskı ücreti gibi giderler 
belgelendirilmesi kaydıyla karşılanır. Açık erişimli dergilerin makale başına aldıkları ücretler ya 
da makalenin açık erişimli olması için tercihen yapılacak ödemeler bu kapsam dışındadır.  
 

7. Akademik teşvik ödeneği katsayısı 2021 için, 1.800,00 TL olarak belirlenmiştir ve her yıl TÜFE, 
ÜFE ortalaması oranında artırılır. Başvurular MYO Müdürlüğünce oluşturulan Akademik 
Teşvik Başvuru, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu  tarafından değerlendirilir.  
 
Yukarıdaki kriterleri sağlayan bilimsel yayın ve diğer faaliyetlerde teşvik verilebilmesi için 
belge üzerinde “T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Istanbul 
Vocational School of Health and Social Sciences” adresinin yer alması gereklidir.   
 
Akademik teşvik ödemeleri, ilgili kişinin maaş hesabına eklenerek ödenmektedir.  
 
Akademik teşvik takvimi, 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasındaki süreyi ifade etmektedir.  

  

Tür 
Katsayı 

Başvuru Tescil 

Uluslararası patent 6 6 

Ulusal patent 2 2 

Faydalı model / Tasarım 1 1 
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8. Yazar sıralamasına göre toplam ödeme aşağıdaki tabloya göre dağıtılır. Çok yazarlı yayınlarda 

sadece T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mensubuna aşağıdaki 
tabloda belirtilen oranlarda ödeme yapılabilir. 

Eserdeki 
Yazar 
Sayısı 

1 . Yazar 
% 

2 . Yazar 
% 

3 . Yazar 
% 

4 . Yazar 
% 

5. Yazar 
% 

6. Yazar 
% 

1 Yazarlı 100      

2 Yazarlı 60 40     

3 Yazarlı 50 30 20    

4 Yazarlı 45 25 15 15   

5 Yazarlı 40 20 15 15 10  

>5 Yazarlı 40 20 15 * * * 

Tablo 5. Yazar Sıralamasına Göre Teşvik Ödeme Yüzdeleri Tablosu 
 

Beşten fazla yazarlı akademik yayınlarda, 4. İsim ve sonrasında, 3’ten fazla İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu adresli kişi varsa; toplam hak edişin geriye kalan % 25’lik 
kısmı İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mensubu yazar sayısına bölünerek 
ilgili kişilere ödenir. 

 

Eğer beşten fazla yazarlı akademik yayınlarda, 4. İsim ve sonrasında, 3’ten fazla İstanbul 
Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu adresli kişi yoksa; 1 İstanbul Sağlık ve Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu mensubu yazar için %10, 2 İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu mensubu yazar için %15 i eşit ve 3 İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu mensubu yazar için %20’yi eşit paylaşacak şekilde ödeme yapılır.  

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 ödenen 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. 

 

 

 

 


