KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Etkinlikleri Teşvik Yönergesi
Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu yönerge; Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde görevli öğretim elemanları ve
araştırmacıların, patent, araştırma projeleri ve bilimsel yayın yapmalarını ve uluslararası bilimsel
etkinliklere katılımlarını teşvik edilmesine yönelik usul ve esasları belirler. Bu yönerge, Üniversitede
görevli öğretim elemanlarını ve araştırmacıları kapsar.
Tanım
Madde 3 - Bu yönergede geçen;
KISBÜ

: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi

BETY

: Bilimsel Etkinlikleri Teşvik Yönergesi

Komisyon
: Bu yönergeyi uygulayacak olan Üniversite Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu
tarafından oluşturulacak komisyonu
ÜYK

: Üniversite Yönetim Kurulu

ÜMH

: Üniversite Mütevelli Heyeti

işaret etmektedir.
Komisyon ve görevleri
Madde 3- (1) Bu Yönergeye göre yapılacak işlemleri yürütür.
(a) Bu Yönergede belirtilen teşviklerden yararlanmak isteyenlerin başvurularını değerlendirilir.
(b)- Gerek gördüğünde bu yönergede belirlenmiş teşvik miktarlarını içinde bulunulan yılın şartlarını
değerlendirerek yeniden belirleyebilir; komisyonca yeni bir teşvik miktarı belirlenmişse, bu oran
Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Başvuru koşulları
Madde 4- (1) Bu Yönergede belirtilen teşviklerden yararlanmak için ;
Bilimsel yayınlarda “Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi” adının makalenin iletişim bilgileri
içerisinde yazılı olma şartı aranır,
Uluslararası nitelikli kongre, sempozyum, seminer, çalıştay, atölye çalışması, ve diğer bilimsel ve
sanatsal faaliyetlere katılacağına dair kabul yazısı beyan etme şartı aranır.
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi mensubu olmayan öğretim elemanları veya araştırıcılar ile
ortaklaşa yapılan çalışmalarda, teşvik ödülü sadece Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi mensuplarını
kapsar.
Madde 5- (1) Teşvik ödülüne hak kazanmak ÜYK kararına bağlıdır. Komisyon gerekirse alanında
uzman bilim insanlarının görüşlerine başvurabilir.
Bilimsel Faaliyetlerin Tanımı ve Sınıflandırılması
Madde 6- (1) Yayın faaliyeti; Uluslararası Bilimsel Atıf İndekslerince (SCI, SCI expanded, SSCI
Expanded, AHCIArts, Educational Index, Architectural Publication Index, AArt Index, Desing and

Applied Arts Index veya TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından kabul edilen indekslerde olan) taranan
hakemli ve süreli dergilerde yayımlanmış makaleler ile ulusal veya uluslararası düzeyde kitap ve
sanat eserleri olarak tanımlanmıştır.
(2) Bilimsel toplantı faaliyeti; Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum, panel, çalıştay, atölye, vb.
toplantılarda çağrılı veya çağrılı olmayan sözlü veya poster sunum ile sanatsal etkinliklere icracı
olarak katılımı kapsar.
(3) Araştırma projeleri faaliyeti; Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi dışındaki, ulusal veya
uluslararası kurum ve kuruluşlara araştırma projesi başvurusu yapılan ve değerlendirmeler sonucu
desteklenmesi uygun görülen projeler ile patentleri kapsar.
Madde 7- (1) Madde 6’da tanımlanan dergilerin gruplandırılmaları, listeleri ve puanlandırılmaları,
TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programının (UBYT) için
hazırladığı gruplandırma, listeler ve puanlandırma dikkate alınarak hazırlanacaktır.
(2) Her bir tam makaleye ait teşvik miktarı; makalenin yayınlandığı derginin teşvike esas alınacak
alanı içerisindeki dergi puanı değeri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Asgari ve
Azami teşvik miktarını belirlemeye ÜYK’nın önerisi üzerine Üniversite Mütevelli Heyeti yetkilidir.
Teşvik miktarı (TL)= AsgariTeşvik+(AzamiTeşvik- AsgariTeşvik)*(Dergi Puanı/100)2
Madde 8- (1) Uluslararası yayın türlerinin tanımı
a) Bilimsel makale. Madde-7’ de tanımlanan dergi listeleri çerçevesinde bu teşvik programından
yararlanabilecek uluslararası yayın tipleri ve ağırlıkları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
1. Tam makale: 1
2. Derleme: 0.6
3. Teknik not: 0.5
4. Vaka taktimi: 0.4
5. Tartışma: 0.4
6. Araştırma sonuçlarının ön duyurusu: 0.5
7. Editöre mektup vb.: 0.3
b) Kitap yazarlıkları
A1: Alanında tanınmış ulusal ve uluslararası bir yayınevi tarafından basılmış bilimsel kitap.
A2: Alanında tanınmış ulusal ve uluslararası bir yayınevi tarafından basılmış bilimsel kitapta bölüm.
A3: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi yayınları arasında yayımlanmış kitap.

A4: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi yayınları arasında yayımlanmış kitapta bölüm.
c) Projeler
C1: Uluslararası fonlar tarafından desteklenen projeler (AB projeleri, Birleşmiş Millet Projeleri vb).
C2: Kurum dışı ulusal fonlar tarafından desteklenen projeler (TÜBİTAK, TAGEM, Kalkınma
Bakanlığı vb)
d) Özel Ödül
Sosyal Bilimler disiplinlerinde en yoğun atıf alan (etki faktörü-Impact Factor-en yüksek olan) süreli
yayınlarda yer alan makalelere özel ödül verilir. Bu uygulamada, makalenin yayın yılına en yakın yıl
için yapılan sıralamada “Journal Citation Report Science Edition” veya “Journal Citation Report
Social Science Edition”in “Etki Faktörü” 3.00 ve üzeri değere sahip olan süreli yayınlarda
yayımlanan tam metinli makaleler için 2 tam makale karşılığı özel ödül verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ödeme Esasları
Madde 9- (1) Bilimsel yayın için ödemelerde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.
a) Ödemelerde basılı eserin basım yılı esas alınır.
b) Ödemeler, eser çıktıktan sonra izleyen yılın sonuna kadar yapılır.
c) Çok yazarlı çalışmalarda ödemeler başvurulması halinde tüm yazarlara eşit olarak bölünerek
yapılır. Şayet yazarlardan bir veya birkaçı yabancı uyruklu ya da Kıbrıs Sosyal Bilimler
Üniversitesi personeli değilse bu kişilere ödeme yapılmaz. Bu kişilerin paylarına düşen teşvik
miktarları bütçede kalır.
d) Çok yazarlı çalışmalarda kişi başına düşen ödül miktarı 100 TL’nin altında olan meblağlar
için ödeme yapılmaz.
e) Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin telif ödediği çalışmalar ve basım giderlerini karşıladığı
kitaplar için ödeme yapılmaz.
f) Kitaplara ilişkin teşvik ödemelerinde şayet kitabın ilk baskısı teşvikten yararlanmış ise o
kitabın 2. ve müteakip baskıları (genişletilmiş, ilaveli, güncellenmiş vs. gibi düzeltmeler de
dahil) yeniden teşvikten yararlanmak amacıyla kullanılamaz.

g) Sadece elektronik ortamda yayımlanan dergilerdeki yayınlar (indekse girenler hariç) teşvikten
yararlanmak amacıyla kullanılamazlar.
h) Bir kişi Madde 8’de tanımlanan faaliyetinden (a-e) bir yıl içinde en fazla bir kez teşvik
başvurusunda bulunabilir.
i) Bu yönergede belirlenen koşulları sağlayarak teşvik programından yararlanmak isteyen kişiler
“Akademik ve Bilimsel/Sanatsal Etkinlikleri Teşvik Başvuru Formu’nu” doldurarak gerekli
eklerle birlikte Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Genel Sekreterliğe başvurabilirler.
j) Tam makale için asgari ve azami teşvik miktarı Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir.
k) Başvuru formu ile birlikte sunulması gerekli ekler:
1. Yayınlar için; yayının ayrı baskısı veya fotokopisi ile yayının Madde 8’de belirtilen
yayın çeşitlerinden hangisine uygun olduğunu gösteren belge.
2. Kitaplar için; ilgili yazarın isminin, kitabın basım yılının ve basımevinin adının yer
aldığı sayfalar ile kitap kapağının fotokopileri
3. Tebliğler için; tebliğ kitapçığının ön kapak sayfasının, yazarın adının yer aldığı indeks
sayfasının ve tebliğ metninin fotokopileri
4. Projeler için, proje yürütücüsü olduğunu ve projenin desteklendiğini belirtir belge.
(2) Ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlere katılım için ödemelerde aşağıdaki hususlar dikkate
alınır.
a) Özendirme desteğine başvuran öğretim elemanlarının katılacakları bilimsel etkinlikler,
desteğe dayanak oluşturan yayınların yer aldığı bilim alanı ile örtüşmek zorundadır.
b) Üniversite Yönetimi alan farklılıkları ve bu alanlarda uluslararası nitelikte saygın yayınlar
yapmayı özendirme etkisini sağlamak gibi hususları dikkate alarak özendirme desteği için
yıl temelinde kontenjan sınırlamaları getirebilir.
c) Teşvik desteğine başvurularda BETY Başvuru dilekçesiyle ile birlikte;
i.

Katılınacak bilimsel etkinliğe ait tarih, amaç, kapsam, program gibi bilgiler,

ii.

Kongre, konferans, seminer ve sempozyumda bildiri/poster sunumunun kabulünü
ve etkinlik programında yer aldığını gösteren belge ve/veya sunum için isme yazılı
davet veya kabul mektubu,

d) Çalıştay veya kursa konuşmacı veya eğitici olarak isme yazılı mektup vs. belgeleri ile
başvurulur.

e) Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 5 yıldır düzenli yapılıyor olması, katılımın
ardından da bir dilekçe ile etkinliği değerlendiren bir raporun sunulması gerekir
f) Bir kişi uluslararası bilimsel faaliyetlere katılım programı için yılda bir kez teşvik
başvurusunda bulunabilir,
g) Giderlerin bilimsel/sanatsal faaliyet komitesince karşılanması durumunda programdan
faydalanılamaz.
h) Uluslararası bilimsel faaliyetlere katılım, gidiş-geliş ve konaklama belgeleri ile katılımcı
listesi başvuruda ibraz edilmelidir.
Ödeme Miktarları
Madde 10- (1) Bu yönerge çerçevesinde Madde 8’ de tanımlanan yayın dışındaki bilimsel faaliyetler
için verilebilecek birim teşvik miktarı (M) her yılın başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir ve Üniversite Mütevelli Heyetinin onayı ile bütçe dahilinde ödenir.
Madde 11- (1) Teşvik miktarlarının belirlenmesi aşağıdaki tabloda belirtilen endekse göre yapılır.
Teşvik talep edilen

Teşvik miktarı endeksi

bilimsel faaliyet
Yayın

Madde 7(2) de belirtilen formül

A1

2xM

A2

1xM

A3

1xM

A4

0,5 x M

B1

3xM

B2

1xM

C1

3xM

C2

1xM

2. Ulusal ve uluslararası sempozyum teşvik miktarları
KKTC

600 TL

TC

900 TL

Yurt dışı

1500 TL

Amerika ve uzak doğu ülkeleri 2000 TL
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 12- (1) Bu yönergede ön görülmeyen hususlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

Yürürlük
Madde 13- (1) Bu Yönerge Hükümleri Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Mütevelli Heyetince
kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15- (1) Bu Yönerge Hükümlerini Kıbrıs Sosyal Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür

