
 

 

ÇAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 

BĠLĠMSEL YAYINLARI DESTEKLEME YÖNERGESĠ 

 

Amaç  

Madde-1: Bu Yönergenin amacı, Çağ Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanlarının 

ulusal ve uluslararası alanda yaptıkları bilimsel yayınları değerlendirerek ödüllendirmektir.   

Kapsam 

Madde-2: Bu Yönerge Çağ Üniversitesinde tam zamanlı çalışan akademik personelin 

bilimsel yayınlarına verilecek ödüllere ilişkin hükümleri kapsar.  

Bilimsel Yayınlar 

Madde-3: Bu Yönergede ödüle esas olan bilimsel yayınlar;  

a) SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet 

veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makaleler,  

b) Uluslararası alan endekslerinde (ISI Database'e giren ilgili indeksler veya SCOPUS) 

taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere 

yayımlanmış makaleler,  

c) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerdir.  

Yükseköğretim Genel Kurulu’nca;  

- WEB of Science’de Q1, Q2, Q3 sınıfında yer alan dergiler (Editöryal ve/veya basım 

süreçlerinde ücret talep eden veya etmeyen),  

- WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal (editorial processing charge) 

ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ücret talep etmeyen dergiler, 

- WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret 

talep etmekle birlikte sadece ilgili bilim alanı mensuplarının üye olabildiği bir branş 

derneğinin, üniversitenin, enstitünün veya bilimsel bir kurumun yayın organı olan ve 

2010 yılı öncesinden itibaren basılmakta/yayınlanmakta olup abone usulü olarak 

çalışan ulusal/uluslararası dergiler, yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler olarak 

nitelendirilmiş, yukarıdaki kriterlere uymayan Q4 dergiler ise yağmacı/şaibeli dergiler 

olarak kabul edilmiştir. Buna göre yağmacı/şaibeli olarak kabul edilen dergilerde 

yayımlanan yayınlar kesinlikle ödül değerlendirmesine alınmaz.  

Yararlanma Esasları ve Değerlendirme 

Madde-4: Ekte yer alan Bilimsel Yayınları Destekleme Bildirim Formu, yayında ismi yazılı 

olan Üniversite öğretim elemanlarından sadece biri tarafından doldurulur ve ilgili Bölüm 

Başkanlığına, yayımlandığı yıl Aralık Ayı içerisinde yayının bir örneği ile birlikte sunulur. 

Dekanlıklar/Müdürlükler kendilerine yapılan Yönergeye uygun başvuruları Aralık Ayının 

sonuna kadar Rektörlüğe gönderirler. 



 

 

Madde-5: Yönerge kapsamındaki bilimsel yayınların ödül miktarları, her yılın Aralık ayında 

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

Madde-6: Yayınların ödül kapsamında olup olmadığı ve ödül miktarları Rektörlükçe kurulan 

üç kişilik Bilimsel Yayınları Destekleme Komisyonu tarafından aşağıdaki esaslara göre 

değerlendirilir ve değerlendirme sonucu Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.  

a) Üniversite adını taşıyan yayınlar ödül için değerlendirmeye alınır. 

b) Her yayına ayrı bir ödül verilir. 

c) Ödül için, sadece bildirim yapılan takvim yılı içinde basılmış olan yayınlar 

değerlendirmeye alınır.  

d) Birden fazla yazarı olan yayınlarda ödül miktarı, yazarlar arasında eşit olarak 

bölüşülür. 

e) Çağ Üniversitesi personeli olmayan öğretim elemanı ile yapılacak ortak yayınlarda 

sadece Üniversite öğretim elemanlarına ödül verilir. 

f) Bildiri, editöre mektup, teknik not, vb. yayınlara ödül verilmez. 

Madde-7: Bildirimin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde verilen ödül geri alınır ve bildirim 

yapan kişi hakkında disiplin soruşturması başlatılır. 

Uygulama 

Madde-8: Bu Yönergede öngörülmeyen hususlarda Rektör, Bilimsel Yayınları Destekleme 

Komisyonunun görüşünü alarak karar verir.  

Madde-9: Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun 16.03.2022 tarihli kararıyla yürürlüğe 

girmiştir. 

Madde -10: 05.03.2018 tarih ve 2018/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiş olan Bilimsel 

Yayınları Özendirme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

Ek: Bilimsel Yayınları Destekleme Bildirim Formu 

 

 



 

 

EK:  
BİLİMSEL YAYINLARI 

DESTEKLEME BİLDİRİM FORMU 
     

       

       Öğretim Elemanının: 
     

       Unvanı   
   Adı Soyadı   

   Fakülte/Yüksekokul/Enstitü   
   Bölümü   
   İmzası   
   

       

       Bilimsel Yayın İle İlgili Bilgiler: 
     

       
Sıra 
No 

Yayının Adı Yazar(lar) Derginin Adı Cilt No, Sayı, Yıl 
Yayın Türü 

(Yönerge Madde 
3/a-b-c) 

Yayının Yer 
Aldığı İndex 

1         
  

  
  

2         
  

  
  

3         
  

  
  

4         
  

  
  

 


