
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  

BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME YÖNERGESİ 

 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- (1) Bu program, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanları ve 

araştırmacıların uluslararası/ulusal düzeyde yayın yapmaya ve bilimsel etkinliklere katılımların 

özendirilmesi için bilimsel etkinliklerin desteklenmesi amacına ilişkin esasları belirler.  

 

Tanımlar 

Madde 2-  (1) Bu yönergede geçen; 

a ) Üniversite  : Kilis 7 Aralık Üniversitesini, 

b ) Rektörlük  : Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünü, 

c) BETEK  : Bilimsel Etkinlikler Teşvik Komisyonu 

d ) SCI-Exp  : Science Citation Index-expanded‟ı, 

e ) SSCI SOC  : Social Science Citation Index‟i , 

f ) AHCI  : Art and Humanity Citation Index‟i , 

g) Bütçe  : Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Bütçesi 

h) Bilimsel etkinlik : Nitelikleri Madde 6‟da belirtilen eserlerin gerçekleştirilmeleri için  

 yapılmış bilimsel etkinlikleri ifade eder. 

 

Kaynak 

Madde 3- Bu yönerge kapsamında sağlanacak desteğin parasal kaynağı Üniversite Yönetim 

Kurulunca belirlenir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi adresi taşımayan bilimsel etkinlikler destek kapsamı 

dışında tutulur. 

 

Değerlendirme  

Madde 4- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri Teşvik Komisyonu 

Bu komisyon aynı zamanda yayın değerlendirme komisyonu olup bir yıllık süre için Rektörlük onayı 

ile seçilir. 

 

Başvuru 

Madde 5- Öğretim elemanları ve araştırıcılar “Bilimsel Etkinlikleri Teşvik Formu‟nu” doldurarak 

BETEK birimine başvurularını yaparlar. BETEK kararları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünün 

onayı ile yürürlüğe girer. 

 

Madde 6- Bilimsel etkinlikleri teşvik*  

a) Yurtdışı ve yurtiçinden alınan patentlere,  

b) Citation Index (SCI, SCI-exp, SSCI, (SOC)  AHCI) kapsamındaki bilimsel dergilerde 

yayımlanmış derleme (review) ve tam metin yayınlanmış makaleler (full text),  

c) Citation Index (SCI, SCI-exp, SSCI (SOC)  ve AHCI) kapsamındaki bilimsel dergilerde 

yayımlanmış diğer bilimsel etkinliklere (Editöre mektup, teknik not, tartışma, vaka 

takdimi ve özet türünden yayınlar)  
d) Uluslararası yayınevleri tarafından yabancı dille basılan kitap veya kitap bölümüne ait bilimsel 

etkinliklere  

e) Ulusal yayınevleri tarafından basılan kitaplara ve kitap bölümlerine 

f) Citation Index dışındaki diğer uluslararası indekse giren dergilerde yayınlanmış makalelere 

g) Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelere (Herhangi bir indekse girmeyen) 

h) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelere 

i) Uluslararası kongrelere çağrılı konuşmacı olarak davet edilen öğretim üyelerine  

j) Ulusal kongrelere çağrılı konuşmacı olarak davet edilen öğretim üyelerine teşvik verilir. 

k) TÜBİTAK ve TÜBA‟dan alınan ödüllere (yayın teşvikleri hariç), her takvim yılı için Kilis 7 

Aralık Üniversitesi‟nin belirlediği para ödülü verilir.  

 

*Kilis 7 Aralık Üniversitesi adresi taşımayan eserler ödüllendirme kapsamı dışındadır. 

 

Değerlendirme  

Madde 6- Teşvik verilecek bilimsel etkinliklere desteğin tutarı her yıl bütçe imkânları dâhilinde 

BETEK tarafından belirlenerek rektörlük onayına sunulur.  

 



 
Madde 7. 

Teşvikler için şu ölçütler kullanılır (2012 yılı için)  

 

 Bu yönergenin 6. madde „a‟ fıkrasındaki patentler için 1500 TL,  

 

 Bu yönergenin 6. madde „b‟ fıkrasındaki SCI, SCI-exp ve AHCI grubu yayınlar için 900, SSCI 

(SOC ) için 1200 TL  

 Bu yönergenin 6. madde „c‟ fıkrasındaki yayınlar için 450 TL  

 Bu yönergenin 6. madde „d‟ fıkrasındaki kitap için 1000 TL, kitap bölümü için 500 TL 

 Bu yönergenin 6. madde „e‟ fıkrasındaki kitap için 300 TL, kitap bölümü için 150 TL 

 Bu yönergenin 6. madde „f‟ fıkrasındaki bilimsel etkinlikleri için 350 TL (sadece sosyal ve beşeri 

bilimlerdeki dergileri kapsar) 

 Bu yönergenin 6. madde „g‟ fıkrasındaki bilimsel etkinlikler için 150 TL 

 Bu yönergenin 6. madde „h‟ fıkrasındaki bilimsel etkinlikler için 150 TL ( Aynı yıl içinde en az 3 

tane yayınlamak şartı ile 150 TL ödenir ve yılda bir defa verilir) 

 Bu yönergenin 6. madde „i‟ fıkrasındaki bilimsel etkinlikler için 500 TL 

 Bu yönergenin 6. madde „j‟ fıkrasındaki bilimsel etkinlikler için 250 TL 

 Bu yönergenin 6. madde „k‟ fıkrasındaki bilimsel etkinlikler için 1000 TL 

 

*Verilen tüm teşvikler yazar sayısına bölünerek ödenir. (Lisansüstü öğrencilerinin tez 

çalışmalarından yapılan yayınlarda, yayının çıktığı tarihte öğrencilik durumunda bulunan 

kişilere de teşvik ödenir, öğrencilik durumu bitmişse teşvik ödenmez). 

 

Madde 8. 

Bu yönerge kapsamında ödüle başvurmak isteyen öğretim elemanları dilekçe ve yayının tam 

metni ile BETEK‟e başvurur. Komisyon en az yılda 2 kez toplanarak bir önceki dönemin 

başvurularını değerlendirerek karar verir. Her yılın başında BETEK tarafından belirlenen 

miktarlar rektörlük onayına sunulur. 
 

Yürürlük  

Madde 9- Bu yönerge Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 10- Bu yönerge Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür. 

 


