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FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ  

AKADEMİK YAYINLARI DESTEKLEME YÖNERGESİ 

 

 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi adres gösterilerek 

gerçekleştirilen akademik yayınların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu yönerge; personeli tarafından Fenerbahçe Üniversitesi adres gösterilerek 

gerçekleştirilen akademik yayınların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.  

 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen; 

a) Başvuru Sahibi: TÜBİTAK-UBYT Programı kapsamında malî teşvikten yararlanma 

hakkı kazanarak bu başarısının üniversite tarafından desteklenmesi için başvuruda 

bulunan veya bu yönergenin dördüncü maddesine istinaden başvuran akademisyeni, 

b) Birim: Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,  

c) Birim Yönetim Kurulu: Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim 

kurulunu, 

d) Birincil İndeksler: Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), 

Science Citation Index-Expanded (SCI-E) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 

adlı indeksleri, 

e) Diğer/Uluslararası İndeksler: The Avery Index to Architectural Periodicals, Design and 

Applied Arts Index (DAAI), Art Index (Art Research Database, EBSCO), The 

International Construction Database (ICONDA), Ergonomics (Ergo-Abs) 

f) Direktörlük: Fenerbahçe Üniversitesi Mali İşler Direktörlüğü’nü,  

g) ESCI: Emerging Sources Citation Index  

h) Eser: TÜBİTAK-UBYT tarafından desteklenen kaynaklarda, birincil indekslerde,  ESCI 

veya Scopus’da taranan dergilerde ya da ULAKBİM Veri Tabanı’nda yer alan dergilerde 

yayımlanmış olan akademik eseri, 

i) Mütevelli Heyet Başkanı: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı’nı,  

j) Q1: Thomson Reuters tarafından yayımlanan Dergi Atıf Raporlarında (Journal Citation 

Reports) belirtilen etki faktörü (Impact Factor-IF) yüksekliğine bağlı olarak ilk (en 

üstteki) %25’lik grupta yer alan dergilerin oluşturduğu kategoriyi,  

k) Q2: Thomson Reuters tarafından yayımlanan Dergi Atıf Raporlarında (Journal Citation 

Reports) belirtilen etki faktörü (Impact Factor-IF) yüksekliğine bağlı olarak ikinci 

%25’lik grupta yer alan dergilerin oluşturduğu kategoriyi, 

l) Q3: Thomson Reuters tarafından yayımlanan Dergi Atıf Raporlarında (Journal Citation 

Reports) belirtilen etki faktörü (Impact Factor-IF) yüksekliğine bağlı olarak üçüncü 

%25’lik grupta yer alan dergilerin oluşturduğu kategoriyi,  
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m) Q4: Thomson Reuters tarafından yayımlanan Dergi Atıf Raporlarında (Journal Citation 

Reports) belirtilen etki faktörü (Impact Factor-IF) yüksekliğine bağlı olarak dördüncü  

%25’lik grupta yer alan dergilerin oluşturduğu kategoriyi, 

n) Diğer İndeks:  ESCI veya Scopus’da taranan hakemli ve süreli dergilerin oluşturduğu 

kategoriyi, 

o) TÜBİTAK-UBYT: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 

yürütülen Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı’nı, 

p) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü’nü,  

q) Rektörlük: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü’nü,  

r) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesi’ni,  

s) Üniversite yönetim kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu, ifade eder.  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Başvuru ve Mali Destek Hakkının Kazanılması Süreci 

MADDE 4 – (1) Başvurular, TÜBİTAK-UBYT kapsamında (ilgili yıl dikkate alınır) malî teşvike 

hak kazanıldığı, eserin birincil indekslerde, diğer indekslerde veya ULAKBİM Veri Tabanı’nda 

yer alan bir dergide Fenerbahçe Üniversitesi adresi ile yayımlandığı tarihten itibaren üç ay 

içerisinde,  rektörlüğe yapılır. Bu süre içerisinde başvurusu yapılmayan yayınlar için mali destek 

hakkı kazanılamaz. 

(2) Başvuru sahibinin mali destekten yararlanılabilmesi için; eserin yayımlanmış tam metninde, 

Web of Science™ Core Collection veritabanları kaydındaki yazar bilgileri (Author Information) 

bölümündeki yazar adresinde veya diğer indekslerde ya da ULAKBİM Veri Tabanı’nda yer alan 

bir derginin yazar adresinde “Fenerbahçe Üniversitesi” ibaresinin, eserin yayımlandığı dilde 

bulunması şarttır. Bu şartı taşımayan yayınlar için başvuru yapılamaz. Tam metin eser 3 sayfadan 

uzun ve maksimum 10 yazarlı ise değerlendirmeye alınır. 

(3) Başvuru sahibi, TÜBİTAK-UBYT’den yayın teşviki kazandığına dair resmî belgeyi 

(TÜBİTAK-UBYT’ye müracaat etmeyen veya eserin yayımlandığı kaynak TÜBİTAK-UBYT 

Programı dergi listesinde yer almayan kişilerin bu belgeyi ibraz etmesine gerek yoktur), ilgili 

eserin yayımlandığı kaynaktan elektronik ortamda alınmış ispatlar nitelikteki belgeyi ve resmî 

kimlik belgesinin veya pasaportunun fotokopisini, indeks tarama belgesi için Kütüphane ve 

Dokümantasyon Direktörlüğüne Dilekçe ile (Ek1) başvurur, buradan onaylanmış çizelge (Ek2 

Başvuru formu), başvuru dilekçesi ekinde, Rektörlüğe sunar.  

(4)  Başvurular, başvuru tarihinden itibaren  Akademik Yayın Destekleme Komisyonunca en geç 

bir ay içinde görüşülür. Kararın olumlu olması halinde, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 

gündemine alınması talebiyle Rektörlüğe sunulur.  

(5) Başvuru dosyası, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde Üniversite Yönetim 

Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır. Karar olumlu ise bütçe onayı için Mütevelli Heyet 

Başkanı’nın olumlu kararı sonrasında gereği için Direktörlüğe havale edilir.  

(6) Aynı yayın için yazar(lar)a sadece bir defa ödeme yapılır. Bir yayında 1’den fazla Fenerbahçe 

Üniversitesi çalışanı ve/veya öğrencisi yazar olarak gözüküyorsa başvuru müşterek yapılır.  

(7) Başvuru sahibine,  Mütevelli heyeti tarafından her yıl için belirlenen miktar üzerinden bu 

yönergenin beşinci maddesindeki (Madde-5) tabloda gösterilen kriterler dikkate alınarak ödeme 
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yapılır. Aynı yayın için yazar(lar)a bir defa ödeme yapılır. Bir yayında birden fazla Fenerbahçe 

Üniversitesi çalışanı ve/veya öğrencisi yazar olarak görünüyorsa başvuru yazarlardan herhangi 

biri tarafından yapılır.  

• Tek yazarlı makalelerde yazar yönergede belitilen teşvik tutarının tamamını alır. 

• Birden fazla yazarlı makalelerde teşvik tutarı yazar sayısına bölünerek yazar başına düşen 

tutar bulunur ve Fenerbahçe Üniversitesi mensubu olan yazarlara yazar başı tutar kadar 

teşvik ödenir. Yazar, yayında Fenerbahçe Üniversitesi adresi yanı sıra, Türkiye’den başka 

bir kurum ya da kuruluş gösteriyorsa, mali destek miktarı %50 azaltılır. 

  

Mali Destek Miktarı, Oranı ve Hesaplanması 

MADDE 5 – (1) Malî destek hakkı kazanan başvuru sahiplerine yapılacak mali destek ödemeleri 

aşağıdaki tabloda yer alan kriterlere göre yapılır.  

 

Malî Destek Hakkı Kazanan Başvuru Sahiplerine Yapılacak Ödemelerin Hesaplanması  

Dergi Türü         Malî Destek Oranı        Hesaplama * 

Q 1 Kategorisinde Yer Alan 

Dergiler   
%100 

Malî Destek miktarı ile malî 

destek oranı çarpılarak yazar 

sayısına bölünür. 

Q 2 Kategorisinde Yer Alan 

Dergiler   
%75 

Q 3 Kategorisinde Yer Alan 

Dergiler   
%50 

Q 4 Kategorisinde Yer Alan 

Dergiler   
%25 

Diğer/Uluslararası Alan İndeksleri %25 

ESCI veya Scopus’da Yer Alan 

Dergiler 
%25 

ULAKBİM’de Yer Alan Dergiler   %10 

(*) Mali destek miktarı; her yıl Üniversite Senatosu önerisi ve Mütevelli Heyeti onayı ile 

belirlenir.  

Üniversite Senatosu teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın onayı ile mali destek miktarı 

%100’e kadar artırılabilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildikten sonra Mütevelli 

Heyet Başkanı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 

 Yürütme 

 MADDE 7 – (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür. 


