
 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI  

UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ 

I. Amaç ve Kapsam 

Madde 1- Bu “Uygulama Esasları”nın amacı; Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapan öğretim 
elemanı ve araştırıcıların uluslar arası ve ulusal düzeyde yayın yapmaya teşvik edilmesine ilişkin 
usul ve esaslarla bu amaca yönelik olarak yapılacak uygulamaları belirlemektir.  

Madde 2- Yayınları değerlendirmek üzere Rektör tarafından CÜBAP’tan sorumlu Rektör 
Yardımcısı başkanlığında toplam dokuz üyeden oluşan bir “Yayın Teşvik Değerlendirme 
Komisyonu “oluşturulur. Komisyonun görev süresi 3 yıldır.  

II. Yayınların Tanımı ve Sınıflandırılması 

Madde 3- Uluslararası Bilimsel Atıf İndekslerince (Science Citation Index-Expanded, Social 
Science Citation Index-Expanded, Arts and Humanities Citation Index gibi TÜBİTAK tarafından 
kabul edilen indekslerde olan) taranan hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler, 
uluslar arası ve ulusal düzeyde kitap ve makaleler ile sanat eserleri olarak tanımlanmıştır. 

Madde 4- Madde 3’te tanımlanan tüm dergiler TÜBİTAK tarafından üç gruba ayrılır ve dergi 
listesi o yılın başında yayınlanır. (Bu gruplandırmalarda ve listelerde TÜBİTAK’ın uyguladığı 
esaslar dikkate alınmıştır.) 

Madde 5- 

a) Madde 3’te tanımlanan dergi listeleri çerçevesinde bu teşvik programından yararlanabilecek 
uluslararası yayın türleri şu şekilde tanımlanmıştır. 

A1 türü yayın: 1. grup dergi listesinde yer alan dergilerde yayımlanmış; vaka takdimi, teknik 
not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup vb. türünden yayınlar 
dışındaki tam makalelerdir.  

A2: türü yayın: 1. grup dergi listesinde yer alan dergilerde yayınlanan olgu sunumu, derleme, 
teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu türü yayınlardır. 

B1 türü yayın: 2. grup dergi listesinde yer alan dergilerde yayımlanmış; vaka takdimi, teknik 
not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup vb. türünden yayınlar 
dışındaki tam makalelerdir.  

B2 türü yayın: 2. grup dergi listesinde yer alan dergilerde yayınlanan olgu sunumu, derleme, 
teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu türü yayınlardır. 

C1 türü yayın: 3. grup dergi listesinde yer alan dergilerde yayımlanmış; vaka takdimi, teknik 
not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup vb. türünden yayınlar 
dışındaki tam makalelerdir.  

C2 türü yayın: 3. grup dergi listesinde yer alan dergilerde yayınlanan olgu sunumu, derleme, 
teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu türü yayınlardır. 

 
 



b) Kitap yazarlıkları ve diğer yayın türleri: 
 

D1 türü kitap yayını: Alanında alınan yurtdışı patent ve uluslararası bir yayınevinde 
yayımlanmış yabancı dilde kitap. 

 
D2 türü kitap yayını: Uluslararası bir yayınevinde yayımlanmış yabancı dildeki kitapta bölüm. 

 
D3 türü kitap yayını: Cumhuriyet Üniversitesi yayınları arasında yayımlanmış kitap 
 
D4 türü kitap yayını: En az 30 kitap yayımlamış ulusal yayınevinde yayımlanmış kitap. 

 
D5 türü kitap yayını Ulusal yayınevinde yayımlanmış kitap bölümü. 

 
C1 türü makale yayını: Uluslararası süreli ve hakemli bir dergide yayımlanmış yabancı 
dildeki bilimsel makale. 

 
C2 türü makale yayını: Uluslararası süreli ve hakemli bir dergide yayımlanmış Türkçe 
bilimsel makale. 

 
C3 türü makale yayını: Ulusal süreli ve hakemli bir dergide yayımlanmış Türkçe bilimsel 
makale. 

 
A1 türü sanat eseri yayını: Uluslararası ödül almış sanat eseri. 

 
A2 türü sanat eseri yayını: Ulusal ödül almış sanat eseri. 

III. Ödeme Esasları:  

Madde 6- Bu program çerçevesinde bir yayına verilebilecek en yüksek teşvik miktarı her yılın başında 
belirlenerek bütçe dahilinde ödenir. 

Bu en yüksek değer (M) esas alınarak Madde 4'te tanımlanan yayın türlerine verilecek teşvik 
miktarları;  

A1 türü yayınlara M  

A2 türü yayınlara 0.50 M  

B1 türü yayınlara 0.875 M  

B2 türü yayınlara 0.375 M 

C1 türü yayınlara 0.625 M 

C2 türü yayınlara 0.25 M  

C3 türü yayınlara 0.125 M 

D1 türü yayınlara M 

D2 türü yayınlara 0.875 M 

D3 türü yayınlara 0.75 M 

D4 türü yayınlara 0.625 M 

D5 türü yayınlara 0.25 M 



olarak belirlenmiştir.2011 yılından itibaren, ödenecek en yüksek teşvik miktarı (M) 1000 TL olarak 
belirlenmiştir. 

b) Ödemelerde yayının basım yılı esas alınır.  

c) Ödemeler, yayın çıktıktan sonra izleyen yılın sonuna kadar yapılır. 

ç) Herhangi bir araştırıcıya bu program çerçevesine giren bir yayını nedeniyle teşvik verilebilmesi için 
yayında adres olarak Cumhuriyet Üniversitesinin gösterilmesi gerekir. Çok merkezli çalışmalarda 
Cumhuriyet Üniversitesinde katılan yazara ödeme yapılır. 

d) Ödemeler başvurulması hâlinde tüm yazarlara eşit olarak bölünerek yapılır. Teşvik miktarı yazarın 
bildireceği banka hesap numarasına yatırılır. Eğer yazarlardan biri yabancı uyruklu ise bu yayın için 
yabancı uyruklu yazara ödeme yapılmaz.100 TL nın altına düşen teşviklere ödeme yapılmaz.  

e) Teşvikler Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine mensup yazarlara ilgili fakültenin döner 
sermayesinden, diğer yazarlara Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı tarafından ödenir. Tıp, Diş Hekimliği ve 
diğer Fakültelerden öğretim elemanlarının birlikte yaptıkları yayınlarda; Tıp ve Diş Hekimliği 
Fakültesi öğretim elemanlarına ödemeler ilgili Fakültelerin döner sermayesinden diğer Fakültelerden 
olan yazarlara Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı tarafından ödenir. Aynı yayına, Üniversitemizin söz 
konusu bütçesinden tek ödeme yapılır. 

 V. Başvuru:  

Madde 7. Bu esaslardaki koşulları sağlayan yayınları için bu teşvik programından yararlanmak isteyen 
araştırmacılar "Yayın Teşvik Programı Başvuru Formu'nu" doldurarak yayının ayrı baskısı veya 
fotokopisi ile birlikte Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne başvururlar. 
Başvurular, yayının basım yılını izleyen yılın ilk üç ayında yapılır. Basım yılını izleyen yıldan sonraki 
yıllarda yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Teşvik miktarında basım yılı esas alınır. 

V. Değerlendirme: 

Madde 8- Başvurular Yayın Teşvik Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir. 
Değerlendirme sonuçları Rektörün onayından sonra kesinleşir. Bu çerçevede işlem yapılmak 
üzere ödemelerin yapılabilmesi için bu yönerge Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine ve 
Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı’na sunulur. 

VI. Yürütme ve Yürürlük: 

Madde 9- Bu uygulama esasları Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 Bu yönerge 01. 01. 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  

  

 

 

 

 

 

 



    CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU FORMU 

(Formu doldurmadan önce “Uygulama Esasları”nı okuyunuz.) 

 Yayının Adı: 

 Yayında yer alan yazarlar:  

 Yayımlandığı Dergi’nin ya da Kitabın Adı: 

 Yıl:    Cilt No:   Sayfa No:  
  
 Yayının türü: ¨A1  ¨A2  ¨B1  ¨B2  ¨C1  ¨C2
   

¨C3  ¨D1  ¨D2  ¨D3  ¨D4  ¨D5 

Adı Soyadı: 

Doğum Tarihi:   E-Mail: 
Unvanı/Görevi: 
Fakültesi/Bölümü: 
Yazışma Adresi: 
Telefon No:  
Adıma tahakkuk eden teşvik miktarının Vakıfbank hesabıma yatırılmasını istiyorum 

Vakıfbank ‘ın  

Şube Adı-Kodu : 

Hesap Numarası : 

Tarih: 

Başvuru sahibinin imzası:  

Değerlendirmeyi yapan komisyon üyelerinin adları soyadları ve imzaları: 
 
1.       4. 
 
 
2.       5. 
 
        
3.            
 
 
ONAY: Rektör Prof.Dr. İlyas Dökmetaş 


