GTÜ ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI ve UYGULAMA
ESASLARI
Amaç ve Kapsam :
Madde 1. Bu “Yayın Teşvik Programı” nın amacı, Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) yer alan bilim
alanlarındaki araştırmaların, bilimci kişilik ve araştırıcılığın özendirilmesi ve GTÜ’de görevli öğretim
elemanlarının, uluslararası düzeyde yayın yapmaya teşvik edilmesidir. “Uygulama Esasları” bu Programa
ilişkin usul ve esasları ve belirtilen amaca yönelik olarak yapılacak işlemleri kapsar.
Tanımlar ve Uluslararası Yayınların Sınıflandırılması :
Madde 2. Uygulama Esasları” çerçevesinde, “Üniversite” Gebze Teknik Üniversitesi için, Uluslararası
düzeyde yayın ifadesi, " Science Citation Index (SCI) veya Social Science Citation Index (SSCI)’te yer
alan ve Bilimsel Atıf Endeksi Dergi Atıf Raporlarınca [Journal Citation Reports (JCR)] taranan hakemli
ve sürekli dergilerde yayımlanmış" yayınlar için kullanılmaktadır.
Madde 3. Madde 2'de tanımlanan dergi listeleri çerçevesinde, “GTÜ Uluslararası Bilimsel Yayınları
Teşvik Programı”ndan yararlanabilecek uluslararası yayın türleri, SCI ve SSCI’de yer alan tam
makalelerdir. GTÜ adına alınmış ihtira beratı ile belgelendirilen patentler, bu Teşvik Programı’nın
kapsamı içinde değerlendirilir. Vaka takdimi, teknik not, tartışma, araştırma sonuçlarının ön duyurusu,
editöre mektup türündeki yayınlar ve konferans kitaplarında yayımlanmış tebliğ (özet veya tam metin)
türü yayınlar bu Teşvik Programı’nın kapsamı dışındadır.
Ödeme Esasları :
Madde 4. Bu Program kapsamında ve GTÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve GTÜ Koruma,
Tanıtma ve Yaşatma Derneği’nin yıllık olanakları çerçevesinde, bir yayın için verilebilecek en yüksek
teşvik miktarı, her yılbaşında GTÜ Rektörlüğünce belirlenir.
a) Teşvik miktarları, en yüksek teşvik miktarına ve yayın türüne göre belirlenir. Buna göre; tam makale
niteliğinde olan A türü yayınlara ve patentlere en yüksek teşvik miktarı, A türü yayınlar dışında kalan
tüm tam makalelere en yüksek teşvik miktarının 7/8’i ödenir.
b) Ödemelerde yayının basım yılı esas alınır.
c) Ödemeler yayın çıktıktan sonra yapılır.
d) Bu program çerçevesindeki uluslararası yayın teşvikinden, GTÜ’de çalışan ve yayında GTÜ’yi adres
olarak gösteren öğretim elemanları yararlanır.
e) Birden fazla yazarlı ortak yayınlarda teşvik, GTÜ elemanı olan yazarlar arasında, eşit olarak
bölüştürülür.
f) Birden fazla yazarı olan ve yazarlarının biri veya daha fazlası Üniversite dışından olan ortak
yayınlarda teşvik, toplam yazar sayısına eşit olarak bölünür ve teşvikten yalnızca GTÜ elemanı olan
yazarlar yararlandırılır.
g) Kurum adına alınan patentlere en yüksek teşvik miktarı, İhtira Beratında adı yazılı kişi sayısına eşit
olarak bölünür ve teşvikten yalnızca GTÜ elemanı olan yazarlar yararlandırılır.

h) Bir yıl içinde A türünden üç ya da daha fazla yayın yapmış olan öğretim elemanları, bu Esaslar
çerçevesinde verilen teşviklerin ötesinde, en yüksek teşvik miktarı ile ayrıca ödüllendirilir.
i)

Bir yıl içinde alınmayan teşvik miktarları Üniversite’ye bırakılmış sayılır.

j)

Üniversite dışındaki bir kurum veya kuruluştan alınan yayın teşvikleri, GTÜ Uluslararası Bilimsel
Yayınları Teşvik Programı”ndan yararlanılmasına engel değildir.

Başvuru :
Madde 5. Bu Esaslardaki koşulları sağlayan yayınları için bu Teşvik Programı’ndan yararlanmak isteyen
öğretim elemanları, "Program Başvuru Formu” nu doldurarak, yayının ayrı baskısı veya fotokopisi ile
birlikte Rektörlük Makamı’na başvururlar. Programa başvurular, yayının basım yılını izleyen yılın son
gününe kadar yapılabilir. Yüksek Lisans ya da Doktora tezlerinden yararlanılarak yapılan yayınlar,
başvuruda ayrıca belirtilir. Bir önceki yıl yayınlanmış bir makale için başvuru yapıldığında ve ilgili yayın
Esaslara uygun bulunduğu takdirde, yayın; yapıldığı yıla ait teşvik miktarı ile ödüllendirilir. Daha eski
yayınlar değerlendirmeye alınmaz.
GTÜ Yayın Teşvik ve Değerlendirme Komisyonu ve Değerlendirme:
Madde 6. Başvurular, GTÜ Rektörlüğü’nce oluşturulan ve görev süresi üç yıl olan “GTÜ Yayın Teşvik ve
Değerlendirme Komisyonu” aracılığıyla değerlendirilir. Komisyon, değerlendirme aşamasında gerek
gördüğü takdirde, Üniversite içi veya dışında çalışan uzman kişilere başvurabilir. Değerlendirmesi
sonuçlanan yayınlar için teşvik miktarları, Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararıyla ödenir. GTÜ
öğretim üyesi olan ve toplam beş kişiden oluşan Komisyon’a, akademik işlerden sorumlu Rektör
Yardımcısı başkanlık eder. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle,
zamanından önce boşalan üyelerin yerlerine, Rektör tarafından onların süresini doldurmak üzere yeni üye
seçilir.
Komisyon kararlarını çoğunluk esasına göre alır. Yayın teşviki esaslarında değişiklik yapılması
gerektiğinde önerilerini Rektörlüğe sunar. Komisyon, başkanın çağrısı üzerine ve onun bildireceği yerde
toplanır. Sekreterya işlerini Rektörün görevlendireceği servis üstlenir.
Yürürlük ve Yürütme :
Madde 7. Bu Esaslar Üniversite Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Madde 8. Bu Esasları GTÜ Rektörlüğü yürütür.
Madde 9. Bu esaslarda öngörülmeyen durumlarda GTÜ Rektörü, Yayın Teşvik ve Değerlendirme
Komisyonu’nun görüşünü alarak karar verir.
Madde 10. Yayın Teşvik ve Değerlendirme Komisyonu, teşvik almasına karar verilen kişilerin isimlerini
Üniversite Yönetim Kurulu’na sunar. Ödeme kararları, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilip, Rektörlük Makamınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
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