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Bozok Üniversitesi Vakfınca 01 Ocak 2010 Tarihinden Ġtibaren Sosyal Bilimler
Alanında Yurtiçi ve YurtdıĢı Bilimsel ÇalıĢmalara Verilecek Maddi Desteklerle Ġlgili
Ġlkeler Hk. 2010.001.004- Bozok Üniversitesi Vakfınca 01.01.2010 tarihinden itibaren
Sosyal Bilimler Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi
Desteklerle İlgili İlkeler üzerinde görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Bozok Üniversitesi Vakfınca 01.01.2010 tarihinden
itibaren Sosyal Bilimler Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi
Desteklerle İlgili İlkelerin aşağıdaki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Bozok Üniversitesi Vakfınca 01 Ocak 2010 Tarihinden İtibaren
Sosyal Bilimlerde Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek
Maddi Desteklerle İlgili İlkeler
A-KİTAP YAYINLARINI TEŞVİK
Uluslar arası alanda geçerliliği olan yabancı dillerde veya ulusal yayınevleri ile Bozok
Üniversitesi Yayın Kurulu’ndan geçerek Bozok Üniversitesi logosu ile yayınlanmış kitaplar
ve kitap bölümleri Bozok Üniversitesi Vakfı tarafından desteklenir. Desteklerdeki birim
miktarlar TÜBİTAK’ın Bilimsel Yayın Teşvik Programı’nda (UBYT) tespit etmiş olduğu
miktarlara göre düzenlenir. Buna göre 2010 yılı için birim miktar M (2.500 TL)’dir.
1-Uluslararası Kitap Yayınları
Uluslararası alanda geçerliliği olan yabancı dillerde (İngilizce, Fransızca, Almanca) ders
kitabı haricinde yazılan ve uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan araştırma kitabı
yayınları Bozok Üniversitesi Vakfı tarafından desteklenir. Uluslararası yayınevlerinde
yayınlanmış kitaplar için Üniversite logosunun kitapta yer alması şartı aranmaz. Kitap önsözü
ya da yazar biyografisinde yazarın Bozok Üniversitesi’nde görev yaptığı kaydı bulunmalıdır.
Bu tür kitapların teşvikten faydalanıp faydalanamayacakları Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
tarafından oluşturulmuş Yayın Kurulu’nun oy birliğiyle alacakları karara bağlıdır.
Uluslararası yayın kapsamındaki kitapların yazarlarına en az 1M olmak üzere sağlanacak
desteğin miktarı Yayın Kurulu tarafından belirlenir. Yayın Kurulu destekleyeceği eserlerde
aşağıdaki kıstasları esas alır:
a-Eserlerin yalnızca birinci baskılarının desteklenmesi,
b-Eserin yayınevinin uluslararası dağıtım ağına sahip olması,
c-Eserin değişik ülkelerde bulunan kitap satış noktalarında satılıyor olması ve bunun tespit
edilmesi,
d-Eserin uluslararası online satış yapan internet kitap satış sitelerinde bulunması,
e-Yayınevi ile yapılan sözleşme metninin bulunması ve bu metnin Yayın Kurulu’na takdim
edilmesi,
f-Eserin en az 1.000 adet baskı yapması,
g-Eserin herhangi bir isim değişikliği ile yayınlanmamış olması,
h-Eserin teşvikten faydalanması için ilk kez başvuruda bulunuluyor olması,
2-Ulusal Kitap Yayınları

Ulusal yayınevleri ya da Bozok Üniversitesi tarafından yayınlanmış ders kitabı haricindeki
araştırma kitabı yayınları Bozok Üniversitesi Vakfı tarafından desteklenir. Ulusal
yayınevlerinde yayınlanmış kitaplar için Üniversite logosunun kitapta yer alması şartı
aranmaz. Kitap önsözü ya da yazar biyografisinde yazarın Bozok Üniversitesi’nde görev
yaptığı kaydı bulunmalıdır. Bu tür kitapların teşvikten faydalanıp faydalanamayacakları
Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulmuş Yayın Kurulu’nun oy birliğiyle
alacakları karara bağlıdır. Ulusal yayın kapsamındaki kitapların yazarlarına en az 1M olmak
üzere sağlanacak desteğin miktarı Yayın Kurulu tarafından belirlenir. Yayın Kurulu
destekleyeceği eserlerde aşağıdaki kıstasları esas alır:
a-Eserlerin yalnızca birinci baskılarının desteklenmesi,
b-Eserin yayınevinin ulusal dağıtım ağına sahip olması,
c-Eserin değişik kitap satış noktalarında satılıyor olması ve bunun tespit edilmesi,
d-Eserin ulusal online satış yapan internet kitap satış sitelerinde bulunması,
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e-Yayınevi ile yapılan sözleşme metninin bulunması ve bu metnin Yayın Kurulu’na takdim
edilmesi,
f-Eserin en az 1.000 adet baskı yapması,
g-Eserin herhangi bir isim değişikliği ile yayınlanmamış olması,
h-Teşvikten faydalanmak için ilk kez başvuruda bulunuluyor olması,

B-MAKALE YAYINLARINI TEŞVİK
Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI)
tarafından taranan hakemli ve sürekli dergilerdeki yayınlar ile ulusal hakemli dergilerdeki
yayınlar dikkate alınarak öğretim elemanlarına (enstitülerde kayıtlı yüksek lisans ve doktora
öğrencileri dâhil) aşağıdaki ölçütler çerçevesinde maddi teşvik ödülleri verilecektir:
1-Uluslararası Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler için ödeme esaslarında Tübitak’ın Uluslararası
Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) kapsamındaki 4. ve 5. maddeleri esas alınır
(Vakf’ın şu anda her makale için verdiği maksimum teşvik miktarı sosyal bilimler için
(M=2.500 TL) dikkate alınır.
Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI)
tarafından taranan hakemli ve sürekli dergiler esas alınarak TÜBİTAK tarafından hazırlanmış
olan dergi listeleri çerçevesinde, bu teşvik programından yararlanabilecek uluslararası yayın
türleri şu şekilde tanımlanmıştır.
A1 türü yayın: TÜBİTAK tarafından belirlenen 1. grup dergi listesinde yer alan dergilerde
yayımlanmış, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu,
editöre mektup, v.b. türünden yayınlar dışındaki tam makalelerdir.
A2 türü yayın: TÜBİTAK tarafından belirlenen 1. grup dergi listesinde yer alan dergilerde
yayımlanmış vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, v.b.
yayınlardır.
B1 türü yayın: TÜBİTAK tarafından belirlenen 2. grup dergi listesinde yer alan dergilerde
yayımlanmış, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu,
editöre mektup, v.b., türünden yayınlar dışındaki tam makalelerdir.
B2 türü yayın: TÜBİTAK tarafından belirlenen 2. grup dergi listesinde yer alan dergilerde
yayımlanmış, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, v.b.
yayınlardır.

C1 türü yayın: TÜBİTAK tarafından belirlenen 3. grup dergi listesinde yer alan dergilerde
yayımlanmış, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu,
editöre mektup, v.b., türünden yayınlar dışındaki tam makalelerdir.
C2 türü yayın: TÜBİTAK tarafından belirlenen 3. grup dergi listesinde yer alan dergilerde
yayımlanmış, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, v.b.
yayınlardır.
D1 türü yayın: Tübitak sıralamasında 1, 2 ve 3. grup dergi listesinde yer almayan veya en az
2 indeks tarafından taranan dergilerde yayımlanmış, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve
araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, v.b. türünden yayınlar dışındaki tam
makalelerdir.
D2 türü yayın: Tübitak sıralamasında 1, 2 ve 3. grup dergi listesinde yer almayan veya en az
2 indeks tarafından taranan dergilerde yayımlanmış, vaka takdimi, teknik not, tartışma ve
araştırma sonuçlarının ön duyurusu, v.b. yayınlardır.
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Tablo 1. D1 ve D2 türü yayınlar için indeks listesi.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Indeks Adı

Abstracts in Anthropology
Anthropological Index
Australian Education Index
Biol. Abstr.
Cambridge Scientific Abstract
Chemistry Citation Index
Chronos
Communication Abstracts
Current Index to Journals in Education
Current Contents/ Clinical Medicine
Current Contents/Social and Behavioral Sci.

British Education Index
Econlit
Economic Literature Database
Education Index (EI)
EMBASE
Engineering Index
Excerpta Medica
Geographical Abstracts
Higher Education Research Data Collection

Historical Abstracts

No
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Indeks Adı

International Development Abstracts
ISI Database
Language Teaching
Linguistics Abstracts
Linguistics and Language Behavior Abstracts

Mathematical Reviews
Medline
MLA

Psychology Abstracts
Religion Index One
Religion Index Two
Religious and Theological Abstracts
Research Alert
Sage Family Studies Abstracts
Sage Urban Studies Abstracts
SCI-Expanded, SSCI ve AHCI
Scisearch
Scopus
Sociological Abstracts
Social Education Abstracts
ScienceDirect

22
23
24
25
26
27
28
29

Human Geography
Humanities Index
IBSS
Index Islamicus
Index Medicus
Index Veterinarius
INSPEC-Engineering Index
International Biblography

51
52
53
54
55
56
57
58

The Muslim World
TURCICA
Turkologische Anzeiger

Urban Affairs Abstracts
VOCED
Worlwide Political Science Abstracts

Zentralblatt MATH
Zoological Record

Sosyal Bilimlerde Yapılan Yayınlar için Uygulanan TeĢvik Miktarı
A1 türü yayınlara
A2 türü yayınlara
B1 türü yayınlara
B2 türü yayınlara
C1 türü yayınlara
C2 türü yayınlara
D1 türü yayınlara
D2 türü yayınlara
E1 türü yayınlara
E2 türü yayınlara

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2.500 TL
1.300 TL
1.700 TL
900 TL
900 TL
500 TL
700 TL
400 TL
350 TL
300 TL

2-Ulusal Hakemli Dergilerde Ya da Editörlü Hakemli Kitaplardaki Yayınlanan
Makaleler
Ulusal hakemli dergilerde ya da editörlü hakemli kitaplarda yayınlanan makaleler E grubu
yayınlar kapsamında değerlendirilir. Ulusal hakemli dergi kapsamına giren dergiler Yüksek
Öğretim Kurumu’nun hakemli dergi olarak onaylamış olduğu dergilerdir. Bu gruptaki makale
yayınları E türü yayınlar olarak değerlendirilir. E türü yayınlar için sosyal bilimlerde her bir
makale için 350 TL teşvik ödenir.
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YAYIN TEġVĠK ÖDEME ESASLARI
a. Ödemelerde yayının basım yılı esas alınır.
b. Baskısı yetişmeyen ve bir sonraki yıla kalmış olan yayın, ait oldukları yıl geçerli olan
destekleme miktarları üzerinden teşvik edilir.
c. Ödemeler yayın çıktıktan sonra yapılır.
d. Türk veya yabancı uyruklu herhangi bir araştırıcıya bu program çerçevesine giren bir
yayını nedeniyle teşvik verilebilmesi için, ilk yazar Bozok Üniversitesinden olmasa dahi
yayında adres olarak Bozok Üniversitesi’nin gösterilmesi gerekir.
e. Birden fazla yazarlı ortak yayınlarda teşvik, Türk ve yabancı uyruklu tüm yazarlar
arasında, eşit olarak bölüştürülür. Ancak; yazar bazında verilebilecek desteğin alt limiti
her yıl Bozok Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulunca belirlenir. Basım yılı 2010 olan
yayınlar için yazar bazında verilebilecek minimum destek miktarı 50 TL olarak
belirlenmiştir.
f. Makaleler için başvuruda EK-1’de verilen form kullanılır.
g. Kitap veya kitap bölümü için başvuruda EK-2’de verilen form kullanılır.

h. Makalenin, indeks gruplandırmalarında belirtilen dergilerden hangi gruba girdiği, ilgili
Yayın Komisyonu tarafından tasdik edilecektir.
i. Bu yönerge kapsamında makale yayın teşvikine başvurmak isteyen öğretim elemanları
dilekçe, yayının tam metni ve derginin özelliklerini bildiren ilgili web sayfası çıktısı ile
birlikte bağlı oldukları birimlere başvururlar. Birimler müracaatları ilgili yayın
komisyonuna havale ederler.
j. Yayın komisyonu her ayın ilk haftası toplanarak bir önceki aya ait başvuruları
değerlendirir ve Vakfa gönderilmek üzere Rektörlüğe sunar.
C-PROJE VE ÖDÜL ALANLARIN TEġVĠKĠ
1- TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı ve uluslararası proje alanlara (veya uluslararası proje
ortaklığı olanlara, FP6, FP7 vs. gibi) maksimum teşvik miktarı (M) kadar ödeme yapılır.
2- Uluslararası kuruluşlardan bilimsel çalışmaları nedeniyle ödül alanlara (M/2) kadar ödeme
yapılır.
3- Ulusal kuruluşlardan bilimsel çalışmaları nedeniyle ödül alanlara (M/4) kadar ödeme
yapılır.
D-KONGRE KATILIMLARI VE TEBLĠĞLERĠN TEġVĠKĠ
1- 2010 yılında yurt dışında tebliğli olarak bir kongreye katılanlardan bir kişiye (yandal
ihtisası yapanlar dâhil), başka bir kurum ya da kuruluştan yardım almamışsa, kongre kayıt
makbuzu ve uçak biletinin asıllarını ibraz etmek şartıyla yılda bir defa 850 TL’ye kadar
maddi destek verilecektir.
2-Yurt içinde bilimsel toplantılara tebliğli olarak katılanlardan bir kişiye, ilgili birimin
vereceği yolluk-yevmiye hariç, kongre kayıt ücreti ödenecektir. Bu miktar yılda toplam 600
TL’yi geçemez.
E-YURT DIġINA GĠDEN ÖĞRETĠM ELEMANLARININ TEġVĠKLERĠ
1-Yurtdışına hiç çıkmamış olan ve en az 15 gün süreyle yurt dışına çıkan “öğretim
üyelerine ve öğretim elemanlarına” bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla 2010 yılı içinde en
fazla üç aylık süre için aylık 1.100 TL maddi destek verilecektir. Bir aydan az bir
süreyle yurt dışına çıkacak öğretim üyelerine aylık teşvik miktarının gün sayısına bölünerek
elde edilecek miktar kadar teşvik verilir.
2-Gideceği kurumdan kabul belgesi almak ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı olmak
kaydıyla kısa ve uzun süreli bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla bir aydan az olmamak
kaydıyla yurtdışına gidecek olanlara (başka bir kurum veya kuruluştan yardım almayanlara)
her ay 850 TL destek verilecektir. Bu miktar 2010 yılı için en çok 3.000 TL olabilecektir.
3- Duyuru afiş/broşüründe Bozok Üniversitesi adı ve amblemini kullanmak kaydıyla kendi
bilim alanıyla ilgili bireysel sergi açanlar ile proje yarışmasında derece alan öğretim
elemanlarına 600 TL destek verilecektir.
4- Uluslararası Ofis faaliyetleri kapsamında Üniversitemizi yurtiçi/yurtdışında temsil
edenlere, bu faaliyetleri için maddi destek sağlanır.
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Yurt DıĢına Gidecek Öğretim Elemanlarında Aranacak ġartlar
a. Bu amaçla öğretim elemanının; ilgi alanına uygun yurtdışı kurumdan akseptans
(kabul/davet yazısı) getirmesi,
b. İlgili birime (Dekanlık, Yüksekokul Müdürlüğü, Enstitü Müdürlüğü, vs) bir çalışma
programı sunması,

c. İlgili birim yönetim kurulundan izin alması,
d. Akademik çalışmalarını da içeren bir özgeçmiş hazırlaması,
e. Dönüşünde yurtdışı çalışmalarını bir rapor halinde ilgili birimin yönetim kuruluna
sunması,
f. Yurtdışında devam eden bir projede görev alması halinde bunu belgelendirmesi,
g. Yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla yurtdışına gitmesi halinde dil kursuna
kabul veya kayıt belgesi getirmesi,
h. KPDS veya ÜDS sınavından en az 60 (altmış) puan almış olması ve bunu belgelendirmesi
gibi şartlar aranacaktır.
i. Başvuru için mevcut bir çalışmanın bir kısmının veya kalanının yurtdışında
tamamlanması, tercih için öncelik sağlayacaktır.
j. Disiplin cezası almış olanlar yukarıdaki maddelerde belirtilen yardımlardan
yararlanamazlar.
Yayın teşvik tutarları her yılın başında ilgili yayın komisyonların önerisi ve üniversite
senatosunun kararı ile kesinleşerek yürürlüğe girer.
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EK-1
BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ VAKFI
ULUSLARARASI BĠLĠMSEL YAYINLARI TEġVĠK PROGRAMI
BAġVURU FORMU
(FORMU DOLDURMADAN ÖNCE BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ VAKFI BĠLĠMSEL YAYINLARI TEġVĠK PROGRAMI
ESASLARINI OKUYUNUZ VE EKSĠKSĠZ OLARAK DOLDURUNUZ).
Yayının Adı :
Yayımlandığı Dergi’nin açık Adı :
Yayımlandığı Dergi’nin kısa Adı :
Derginin Grubu
Derginin Girdiği İndeksler

:
:

(Bu kısım İlgili Dekanlık tarafından onaylanacaktır)
Cilt No :
Yayının Yazar Sayısı
Yayının Türü

Yıl :

Sayfa No :
:

Adı Soyadı
Doğum Tarihi (**)Gün/Ay/Yıl:
Unvanı/Görevi
Üniversitesi/Kuruluşu
Fakültesi/Bölümü
Yazışma Adresi
Tel No

:

 Makale
 Teknik Not

 Vaka Takdimi
 Diğer (Belirtiniz)

:
E-Posta : ………@.......................
:
:
:
:
:

Faks No :

Adıma tahakkuk eden teşvik miktarının yatırılacağı;
Banka Adı (***)
ġube Adı-Kodu
Hesap Numarası

:
:
:

(Kredi Kartı Numarası vermeyiniz)

Başvuru sahibinin imzası :

Tarih : … / … /

Not: (*) SSCI ve AHCI’a girmeyen dergilerin indeksleri yazılmalıdır.
(**) İsim benzerliklerinden kaynaklanabilecek karışıklıkların önlenmesi için gereklidir.
(**) Hesap açtırılacak Bankanın Vakıfbank Yozgat ġubesi olması, Banka
Hesabının kişinin kendisine ait olması ve kredi kartı numarası verilmemesi gerekmektedir.
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EK-2
BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ VAKFI
ULUSLARARASI BĠLĠMSEL YAYINLARI TEġVĠK PROGRAMI
KĠTAP BAġVURU FORMU
(FORMU DOLDURMADAN ÖNCE BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ VAKFI BĠLĠMSEL YAYINLARI TEġVĠK PROGRAMI
ESASLARINI OKUYUNUZ VE EKSĠKSĠZ OLARAK DOLDURUNUZ).

Kitap Adı :

Yazılan Bölüm Adı:

(Bu kısım ilgili Dekanlık tarafından onaylanacaktır)
Yayın Yeri
Yayın Tarihi
Yayının Yazar Sayısı :

:
:

Yayınevi :

Yayının Türü

:

 Kitap
 Kitap Bölümü

Adı Soyadı
Doğum Tarihi (*)Gün/Ay/Yıl:
Unvanı/Görevi
Üniversitesi/Kuruluşu
Fakültesi/Bölümü
Yazışma Adresi
Tel No

:
E-Posta : …………@.....................
:
: Bozok Üniversitesi
:
:
:

Faks No :

Adıma tahakkuk eden teşvik miktarının yatırılacağı;
Banka Adı (**)
ġube Adı-Kodu
Hesap Numarası

:
:
:

(Kredi Kartı Numarası vermeyiniz)

Başvuru sahibinin imzası :

Tarih : … / … /

Not: (*) İsim benzerliklerinden kaynaklanabilecek karışıklıkların önlenmesi için gereklidir.
(**) Hesap açtırılacak Bankanın Vakıfbank Yozgat ġubesi olması,
Banka Hesabının kişinin kendisine ait olması ve kredi kartı numarası verilmemesi
gerekmektedir.

