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İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TEŞVİK YÖNERGESİ 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İstinye Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak 

çalışan personel, kadrolu olmayan öğretim elemanları ve İstinye Üniversitesi öğrencilerinin 
bilimsel yayınlarının teşvik edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 
MADDE 2  – (1) Bu Yönerge, İstinye Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak çalışan 

personelin, kadrolu olmayan öğretim elemanlarının ve İstinye Üniversitesi öğrencilerinin 
yapacağı bilimsel yayınları kapsar.  

 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Araştırma Görevlisi: İstinye Üniversitesi’nin kadrolu araştırma görevlilerini, 
b) Genel Sekreter: İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri’ni, 
c) Mütevelli Heyeti: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni, 
d) Öğretim Üyesi: İstinye Üniversitesi’nin kadrolu öğretim üyelerini, 
e) Öğretim Görevlisi: İstinye Üniversitesi’nin kadrolu öğretim görevlilerini, 
f) Öğretim Elemanı: İstinye Üniversitesi’nde görevli öğretim üyeleri, öğretim 

görevlileri ve araştırma görevlilerini, 
g) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörü’nü, 
h) Üniversite: İstinye Üniversitesi’ni, 
i) Yayınlar: Bu Yönergenin 6’ncı maddesinde belirtilen yayınları,  
j) Takvim Yılı: 1 Ocak ile 31 Aralık arasındaki dönemi 
ifade eder. 
 
Kişisel Araştırma Fonuna Aktarılacak İlk Destek 
MADDE 5 – (1) Üniversite bünyesinde akademik teşvik amacıyla öğretim elemanları 

için kişisel araştırma fonlarını kapsayan bir araştırma fonu hesabı oluşturulur. 
(2) Kişisel araştırma fonu nakdi bir fon olmayıp, sadece bilimsel araştırma ve 

faaliyetlerde kullanılabilecek harcama hakkını ifade eder. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) Üniversitede kadrolu statüde ilk kez atanan öğretim elemanlarının kişisel araştırma fonlarına  
bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen katsayılar ile Mütevelli Heyeti tarafından her 
takvim yılı başında belirlenen ücret karşılığının çarpılmasıyla hesaplanan meblağ tahsis edilir. 

 

 

Araştırma 
Görevlisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Öğretim Üyesi 

Katsayı 45 90 180 

 
Kişisel Araştırma Fonuna Aktarılacak Teşvikler 
MADDE 6 – (1) Öğretim elemanlarının yayınları, aşağıda belirtilen katsayıların Mütevelli 

Heyeti tarafından her takvim yılı başında belirlenen ücret karşılığı ile çarpılmasıyla bulunan meblağın 
kişisel fonlara tahsis edilmesi suretiyle teşvik edilir: 

 

(2) Birinci fıkrada belirtilen teşvik meblağları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanır: 
a) Tek yazarlı eserlerde, hesaplanan meblağın tamamı ilgili öğretim elemanının kişisel 

araştırma fonuna aktarılır. 
b) Birden çok yazarlı eserlerde hesaplanan meblağ, İstinye Üniversitesi’nde kardolu öğretim 

elemanı olan yazarların sayısına bölünerek hesaplanır ve ilgili yazarların kişisel araştırma fonlarına 
aktarılır.  

(3) Teşvik başvurusu Akademik Performans Değerlendirme ve Destek Ofisi’ne yapılır. Teşvike 
konu yayının bir nüshası başvuruya eklenir. 

(4) Akademik Performans Değerlendirme ve Destek Ofisi’nin  görüşünü dikkate alarak, teşvikin 
verilip verilmeyeceğine Rektörlük karar verir.  

(5) İstinye Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv ve Açık Erişim Yönergesi gereklerinin 
yerine getirilmemesi durumunda teşviklerden faydalanılamaz. 

(6) Teşvik başvurusunun yayının yapıldığı takvim yılı içinde yapılması gerekir. Aksi takdirde 
teşvikten faydalanılamaz. 

(7) Teşvikten faydalanabilmek için, yazarın Üniversite’nin öğretim elemanı olduğunu yayında 
açıkça belirtmiş olması gerekir.  

 
Kişisel Araştırma Fonundan Harcama, Süre, Denetim 
MADDE 7 – (1) Kişisel araştırma fonundan yapılacak harcalamalar için başvuru ilgili 

bölüm/program başkanlığına yapılır. Bölüm/program başkanı ve ilgili dekan/müdürün olumlu görüşü 

Nitelik Puan 

Web of Science veya SCOPUS tarafından endekslenen 
mecralarda yayınlanmış makale, kitap, kitap bölümü, tebliğ. 
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halinde talep Rektörlük’e iletilir. Akademik Performans Değerlendirme ve Destek Ofisi’nin  görüşünü 
dikkate alarak, harcama yapılıp yapılmamasına Rektörlük karar verir.  

Öğretim elemanlarının Üniversite ile ilişiğinin devam etmesi kaydıyla kişisel araştırma 
fonlarının kullanımına dair süre sınırı yoktur. 

(2) Bir takvim yılı boyunca kişisel araştırma fonundan yapılacak harcama, takvim yılı başında 
fonda bulunan meblağ ile takvim yılı boyunca kazanılan teşviklerin toplamının üçte ikisinden fazla 
olamaz. Bu sınır, Rektör onayı ile %100’e kadar artırılabilir. 

(3) Akademik amaçlı seyahat, konaklama, iaşe, vize/harç/pul harcamaları, burs ödemeleri,  
hizmet satınalımı, demirbaş satınalımı, sarf malzemesi satınalımı ile ilgili giderler kişisel araştırma 
fonundan karşılanabilir.  

(4) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 313 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca doğrudan 
gider yazılabilecek olanlar hariç olmak üzere; araştırma fonu kullanılarak satın alınan araç, gereç, cihaz, 
kitap, donanım, yazılım ve benzerleri ile hakların mülkiyeti demirbaş yönetimi kuralları dâhilinde 
Üniversite’ye aittir. 

(5) Kişisel araştırma fonunda araştırma faaliyetini gerçekleştirmeye yetecek miktarın 
bulunmadığı, ancak ilgili yayınların ileri bir tarihte gerçekleşeceği hallerde, ilgili öğretim elemanı 
araştırma faaliyetine dair giderleri kendisi karşılayıp fatura ibraz ederek, daha sonra hak edilen teşvikten 
mahsup edilecek şekilde ilgili meblağı talep edebilir. Bu hüküm sadece aynı takvim yılı içinde yapılan 
giderler ve ilgili teşvikler için geçerli ve bunlarla sınırlıdır. 

(6) Üniversite ile ilişiği kesilen öğretim elemanlarının kişisel araştırma fonlarında bulunan 
meblağlar, ilgili öğretim elemanları ve Akademik Performans Değerlendirme ve Destek Ofisi’nin  görüşü 
dikkate alınarak, Rektörlük tarafından kaldırılabilir ya da başka kişisel araştırma fonlara kaydırılabilir.  

(7) Kişisel araştırma fonundan yapılacak tüm harcamalar Mütevelli Heyeti’in denetimine tabidir. 
Mütevelli Heyeti, gerekli gördüğü hallerde, harcamaların bilimsel araştırma veya faaliyet amaçlı olup 
olmadığının tespiti için komisyonlar görevlendirebilir ve harcamaların ilgililer tarafından fona geri 
ödenmesine karar verebilir.  

 
Akademik Olmayan Personel 
MADDE 8 – (1) Öğretim elemanları dışındaki Üniversite personelinin yaptığı ve 6 ncı maddede 

tanımlanan şartları sağlayan yayınlar da 6 ncı madde çerçevesinde teşvik edilir. Bu durumda, teşvik 
başvurusu Akademik Performans Değerlendirme ve Destek Ofisi’ne yapılır. Teşvike konu yayının bir 
nüshası başvuruya eklenir. 

(2) Teşvik edilen personel için kişisel araştırma fonu açılır. Madde 7’deki diğer hükümler saklı 
kalmak koşulu ile, kişisel araştırma fonundan yapılacak harcalamalar için başvuru Genel Sekreterliğe 
yapılır. Genel Sekreterliğin olumlu görüşü halinde talep Rektörlük’e iletilir. Akademik Performans 
Değerlendirme ve Destek Ofisi’nin  görüşünü dikkate alarak, harcama yapılıp yapılmamasına Rektörlük 
karar verir. 

 
Kadrolu Olmayan Öğretim Elemanları 
MADDE 9  – (1) Üniversite kadrolu olmayan (2547 numaralı kanunun 31. veya 40. Maddesi 

uyarınca görevlendirilmiş) öğretim elemanlarının yaptığı ve 6 ncı maddede tanımlanan şartları sağlayan 
yayınlar da anılan madde çerçevesinde teşvik edilir. Bu durumda, teşvik başvurusu Akademik 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Performans Değerlendirme ve Destek Ofisi’ne yapılır. Teşvike konu yayının bir nüshası başvuruya 
eklenir. 

(2) Teşvik edilen kadrolu olmayan öğretim elemanları için kişisel araştırma fonu açılır. Madde 
7’deki diğer hükümler saklı kalmak koşulu ile, kişisel araştırma fonundan yapılacak harcalamalar için 
başvuru Rektörlük’e yapılır. Akademik Performans Değerlendirme ve Destek Ofisi’nin  görüşünü 
dikkate alarak, harcama yapılıp yapılmamasına Rektörlük karar verir. 

(3) Görevlendirilmesi sona eren öğretim elemanının kişisel araştırma fonunda bulunan meblağ, 
görevlendirmenin sona erdiği takvim yılının sonuna kadar  kullanılabilir, bu tarihten sonra geçerliliğini 
yitirir. 

 
Öğrenciler 
MADDE 1 0  – (1) İstinye Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı ve 6 ncı maddede tanımlanan 

şartları sağlayan yayınlar da anılan madde çerçevesinde teşvik edilir. Bu durumda, teşvik başvurusu 
Akademik Performans Değerlendirme ve Destek Ofisi’ne yapılır. Teşvike konu yayının bir nüshası 
başvuruya eklenir. 

(2) Teşvik edilen öğrenci için kişisel araştırma fonu açılır. 7 nci maddedeki diğer hükümler saklı 
kalmak koşulu ile, kişisel araştırma fonundan yapılacak harcalamalar için başvuru Rektörlük’e yapılır. 
Akademik Performans Değerlendirme ve Destek Ofisi’nin  görüşünü dikkate alarak, harcama yapılıp 
yapılmamasına Rektörlük karar verir. 

(3) Öğrenciliği sona eren öğrencinin kişisel araştırma fonunda bulunan meblağ geçerliliğini 
yitirir. 

 
Yürürlük 
MADDE 1 1  – (1) Bu Yönerge, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yapılan yayınları kapsayacak 

şekilde, İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
MADDE  12 - (1) Bu yönerge hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür. 


