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GENEL BİLGİLER: 

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde görevli öğretim elemanları ve araştırıcıların yaptıkları 

bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını teşvik etmek üzere 

akademik teşvik programı uygulanmaktadır. Üniversite Senatosu tarafından 06.03.2018 

tarihinde kabul edilen Akademik Teşvik Yönergesi, 2018 yılı başlangıcından itibaren 

yayımlanan bilimsel çalışmaları kapsamaktadır.  

- Bilimsel yayın ve diğer faaliyetlere akademik teşvik verilebilmesi için makale veya ilgili 

bilimsel faaliyetin yayımlanmış nüshasında “İstanbul Medipol Üniversitesi, Medipol 

Üniversitesi, Istanbul Medipol University” adresinin yer alması, akademik birim, bölüm ve 

program adının, Rektörlükçe ilan edilmiş ve medipol.edu.tr adresinde yayımlanmış listeye 

uygun olarak belirtilmiş olması gerekir. Belirtilen kurallara uygun şekilde adres içermeyen 

yayınlar için ilgili veri tabanında adres düzeltmesi yayınlanana kadar teşvik desteği verilmez. 

- Akademik teşvik ödeneği katsayısı 2019 için, 1.400 TL olarak belirlenmiştir ve her yıl 

TÜFE, ÜFE ortalaması oranında artırılır.  

- Akademik teşvik ödemeleri, ilgili kişinin maaş hesabına eklenerek ödenmektedir.  

- Akademik teşvik takvimi, 01 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki süreyi ifade etmektedir. 

- Teşvik verilecek kitap ve makalelerin tespiti, hesaplanması, raporlanması/dosyalanması, 

ilanı ve itirazların alınması işlemleri Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı’nın 

sorumluluğundadır. WOS, SCOPUS, ESCI veya ULAKBİM’de yer alan makaleler ile WOS 

veya SCOPUS’da yer alan kitap/kitap bölümleri için MEBİS üzerinden başvuru 

yapılmasına ya da form doldurulmasına gerek bulunmamaktadır.    
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- WOS ve SCOPUS’ta yer almayan ulusal ve uluslararası kitap veya kitap bölümleri için; 

kitap veya kitap bölüm yazarları ilgili formu doldurarak takip eden yılın Ocak ayı içinde en 

az bir adet basılı nüsha ile birlikte, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına 

teslim eder. Bu formun temini ile ilgili olarak ilgili daire ile iletişime geçilebilir. 

- Kitap, makale ve bilimsel atıflara ilişkin akademik teşvik değerlendirmeleri, ilgili 

Kütüphane Daire Başkanlığı tarafından veri tabanlarından, İstanbul Medipol Üniversitesi 

adresli bilimsel faaliyetler taranarak yapılmaktadır. Bu türden teşviklerin değerlendirilmesi, 

geriye dönük olarak yapılır. Hazırlanan değerlendirme raporu web sayfası veya diğer 

erişilebilir bir dijital ortamda ilan edilir; varsa itirazlara yönelik gerekli komisyon 

değerlendirmelerinden sonra, nihai hali Rektörlüğe sunulur. 

- Patentlere ilişkin teşviklerin takip ve değerlendirmesi, Teknoloji Transfer Ofisi’nin 

sorumluluğu altındadır. TTO tarafından hazırlanan değerlendirme raporu Rektörlüğe sunulur. 

- Kongre teşvikleri, akademik teşvik komisyonunun sorumluluğundadır. Yurtiçi ve yurtdışı 

kongre teşvik başvuruları kongreden döndükten sonra, yeni MEBİS 

(mebis.medipol.edu.tr) üzerinden yapılmaktadır.  Detaylı bilgi için kongre teşvik 

kılavuzu incelenebilir. 

- Kongre teşvik başvuruları, başvuru yoğunluğuna göre toplu olarak 1-3 aylık periyotlarla 

komisyon tarafından değerlendirilir. Rektörlük onayından sonra, ilgili kişinin maaş hesabına 

eklenerek ödenmektedir. 

- İlgili kongre kitapçık kapağı ve bildiri özetinin; kongre ulaşım, kayıt ve konaklama 

harcamalarını gösteren belgeler ile kongre katılım belgesinin, elektronik olarak (PDF) 

MEBİS’teki ilgili kısma yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular 

değerlendirmeye alınmaz. Elden belge teslimi yapılmaz. 

- MEBİS’e dosya yüklemeyle ya da sisteme girişle ilgili teknik sorunlar yaşanması 

durumunda; MEBİS destek maili kullanılarak (mebisdestek@medipol.edu.tr), MEBİS 

personellerinden yardım alınabilir. Teknik konular yayın teşvik komisyonunun 

sorumluluğunda değildir. 

- Bu şekilde MEBİS üzerinden kongre teşviği için başvurulduktan sonra; Rektörlük, Dekanlık 

ya da Yüksekokul Müdürlüğü’ne ayrıca dilekçe vb. araçlarla başvuru yapılması 

gerekmemektedir.  

- Kongreye gidişlerde Rektörlük, Dekanlık ve Yüksekokul Müdürlüklerinde akademik 

görevlendirme/izin için yapılan işlemler ve yazışmalar yayın teşvik komisyonunun 

görevinden ve MEBİS işlem girişinden tamamen bağımsızdır.  

 

 

 



3 
 

A. MAKALELER: 

Web Of Science, Scopus, ESCI ve/veya ULAKBİM veri tabanında taranan dergilerde tam 

metni yayımlanmış İstanbul Medipol Üniversitesi adresli bilimsel yayınlar (özgün araştırma 

makalesi, derleme, olgu sunusu, mektup, editöre mektup) akademik teşvik kapsamındadır. 

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

editöre mektup) ile akademik teşvik kapsamına alınan diğer akademik faaliyetlerin 

değerlendirilmesi sonucu; aşağıdaki tablodaki katsayıların, yıllık olarak belirlenen 

akademik teşvik ödeneği katsayısı ile çarpımı sonucu oluşan değerin karşılığı TL 

ödeme yapılır. 

 

 Web Of Science’ta taranmayıp Scopus’ta taranan dergilerde yayımlanmış yayınlara 

vd. akademik faaliyetlere, Web of Science için belirlenen değerlerin %75’i oranında 

destek sağlanır.  

 

 

 

Tablo: Akademik Teşvik Ödeneği Katsayıları 

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 

Q 1 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)           0,2  

(atıf başına) 

 Verilen destek ancak araştırma 

(proje vd) amacıyla kullanılır. 

Kişisel ödeme yapılmaz. Sadece 

sorumlu yazar veya birinci isimli 

yazar tarafından kullanılabilir. 
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 Yazar sıralamasına göre toplam ödeme aşağıdaki tabloya göre dağıtılır.  

 Çok yazarlı yayınlarda sadece İstanbul Medipol Üniversitesi mensubuna ödeme 

yapılmaktadır. 

 

Tablo: Yazar Sıralamasına Göre Teşvik Ödeme Yüzdeleri Tablosu 

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 * * * 

 

 5 yazarlı akademik yayınlarda, 4. isim ve sonrasında, 3’ten fazla İstanbul Medipol Üniversitesi adresli 

kişi varsa; toplam hak edişin geriye kalan % 25’lik kısmı Medipol mensubu yazar sayısına bölünerek 

ilgili kişilere ödenir.  

 Eğer > 5 yazarlı akademik yayınlarda, 4. isim ve sonrasında, 3’ten fazla İstanbul Medipol Üniversitesi 

adresli kişi yoksa; 1 Medipol mensubu yazar için % 10 olarak, 2 Medipol mensubu yazar için % 15’i 

eşit paylaşacak şekilde ve 3 Medipol 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. 

 

 

 SCI, SCI-E, SSCI, AHCI kapsamındaki (WOS) Q3 ve üzeri dergilerde basılması kabul 

edilen araştırma makaleleri için yayıncılar tarafından talep edilen sayfa başı baskı ve 

renkli görsel baskı ücreti gibi giderler bilimsel teşvik kapsamındadır.  

 Q2, Q3 dergiler için sonradan yapılacak ödemeye mahsuben, Q1 dergiler için ise 

mahsup yapılmaksızın ödeme yapılır, bu miktar yayın yapılacak derginin kategorisine 

uyan ilgiliye yapılacak ödemeden fazla olamaz.  
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B. KONGRELER: 

Web Of Science veri tabanında yer alan kongre bildirileri ile diğer bildiri ve bilimsel 

faaliyetler bu kapsamdadır. 

 Kongre teşviklerine, kongre dönüşünde yeni MEBİS (mebis.medipol.edu.tr) 

üzerinden başvurulur.  

 Senede en fazla 2 yurt içi, 2 yurt dışı kongre teşvik sınırlaması bulunmaktadır. 

 Tek bildiriyle sadece bir Medipol Üniversitesi 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.  

 Klinisyen olarak çalışan Tıp ve Diş Hekimleri için kongre katılım ücreti ödenmez, 

ilgili katsayıya göre (konaklama+ulaşım) ödemeleri ise Rektörlük onayına tabidir.  

Yurtiçi kongreler: Sözlü bildiri ve davetli konuşmacı olarak katılan öğretim elemanları, 

yurtiçi kongre teşviklerinden faydalanabilir.  

Kongre katılım ücretinin en fazla 1.500 TL’si karşılanmaktadır.  

 İlaveten; en fazla 0,3xKatsayı kadar (konaklama+ulaşım) için ödeme yapılır.  

 Davetli konuşmacı için, en fazla 0,3xKatsayı kadar (konaklama+ulaşım) için ödeme 

yapılır. 

 Yurtiçi kongre teşviği desteği yılda 2 defadan fazla olamaz.  

Yurtdışı kongreler: Yurtdışında yapılan kongrelerdeki bildiri sunumları için (sözlü ya da 

poster bildiri) ilk aşamada temel düzeyde bir teşvik katsayısı uygulanır. Kongre katılım 

ücretinin en fazla 3.000 TL’si ile en fazla 0,7xKatsayı kadar (konaklama+ulaşım) için 

ödeme yapılır. 

- Yurtdışı kongre bildirisinin SCOPUS’ta yer alması durumu, Kütüphane ve Dökümantasyon 

Dairesi Başkanlığı tarafından yıllık olarak geriye dönük toplu değerlendirmelerde tespit edilir. 

Konaklama ve ulaşım için ilk aşamada uygulanan teşvik katsayısı, 1,4xKatsayıya yükseltilir 

ve aradaki fark hesaplanarak ödeme yapılır. Örneğin; 2019’a ait tüm bildirilerin SCOPUS 

farkları (varsa), 2020’nin ilk aylarında toplu olarak tespit edilir ve ödenir. 

- Yurtdışı kongre bildirisinin WOS’da yer alması durumu, Kütüphane ve Dökümantasyon 

Dairesi Başkanlığı tarafından yıllık olarak geriye dönük toplu değerlendirmelerde tespit edilir. 

Konaklama ve ulaşım için ilk aşamada uygulanan teşvik katsayısı, 2xKatsayıya yükseltilir ve 

aradaki fark hesaplanarak ödeme yapılır. Örneğin; 2019’a ait tüm bildirilerin WOS farkları 

(varsa), 2020’nin ilk aylarında toplu olarak tespit edilir ve ödenir. 
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 Yurtdışı kongre teşviği desteği yılda 2 defadan fazla olamaz.  

 

C. KİTAPLAR: 

Kişinin uzmanlık alanı ile ilgili; ulusal kitap/kitap bölüm yazarlığı, uluslararası kitap/kitap 

bölüm yazarlığı faaliyetleri bilimsel teşvik kapsamındadır. 

 Ulusal Kitap/Kitap Bölüm Yazarlığı: Ulusal düzeyde niteliği ve saygınlığı kabul gören 

kitabevleri tarafından basılmış olan, İstanbul Medipol Üniversitesi adresli ve ISBN 

numarası olan kitap yazarlığı veya editörlüğü/kitap bölüm yazarlığı, kitap çeviri 

editörlüklerini ifade etmektedir. 

 

 Uluslararası Kitap/Kitap Bölüm Yazarlığı: Uluslararası nitelikte ve yabancı dilde 

basılmış ve Web Of Science ve/veya Scopus veri tabanında yer alan İstanbul Medipol 

Üniversitesi adresli kitap yazarlığı veya editörlüğü/kitap bölüm yazarlığını ifade 

etmektedir.   

- WOS’da değerlendirme almış kitaplar için (yazarlık/editörlük) 3xKatsayı, çeviri 

editörlüğü için 1,5xKatsayı, bölüm yazarlığı için en fazla 3 bölüme ödeme yapılmak kaydıyla 

0,6xKatsayı miktarı kadar teşvik verilir. 

- SCOPUS’da değerlendirme almış kitaplar için ödeme WOS’un %75’i kadar olacaktır. 

- WOS ve SCOPUS haricindeki diğer uluslararası ve ulusal kitaplarda yazarlık ve editörlük 

için 1xKatsayı, çeviri editörlüğü için 0,5xKatsayı, bölüm yazarlığı için en fazla 3 bölüme 

ödeme yapılmak kaydıyla 0,2xKatsayı kadar ödeme yapılır. 

 

D. PATENTLER:   

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 yönerge kapsamına dahildir. 

Tablo: Patent/Faydalı Model/ Endüstriyel Tasarım Katsayıları Tablosu 

Tür                    Katsayı 

Başvuru Tescil 

Uluslararası patent 6 6 

Ulusal patent 2 2 

Faydalı model/Endüstriyel tasarım 1 1 
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İletişim:  

Makale ve kitap teşvikleriyle ilgili sorularınız için:  

Şevval Gündüz (sgunduz@medipol.edu.tr) ya da Ezgi Yavaş (eyavas@medipol.edu.tr) 

Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi 

 

Patent teşvikleriyle ilgili sorularınız için: 

Av. Safiye Soyupak (ssoyupak@medipol.edu.tr) 

Teknoloji Transfer Ofisi, Patent Uzmanı 

 

Diğer sorularınız için: 

İstanbul Medipol Üniversitesi Yayın Teşvikleri Komisyonu 

Dr. Öğr. Üyesi İlyas ÖZÇİÇEK, iozcicek@medipol.edu.tr 

- İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  

- Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER) 


