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ÜCRET ve ÜCRET PARAMETRELERİ 
 

 

J. BİLİMSEL ARAŞTIRMA, ULUSLAR ARASI YAYIN TAZMİNATI VE BİLİMSEL 

TOPLANTILARA KATILIM ESASLARI 

 
YAPKO BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME ESASLARI 

A) SEMPOZYUM, KONFERANS, SEMİNER VB. BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEME ESASLARI 

Üniversitemiz Fakülte ve Bölümleri ile Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin düzenli olarak ulusal ve 

uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sempozyum ve/veya konferans şeklinde bilimsel etkinlikler 

düzenlemeleri beklenir. 

1) Üniversitemiz Fakülte ve Bölümleri ile Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin, Öğretim Üye ve 

Elemanlarının ulusal düzeyde gerçekleştirilen sempozyum ve/veya konferans şeklinde bilimsel 

etkinlikler düzenlemesine dair esaslar 

• Üniversitemiz Fakülte ve Bölümleri ile Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin, Öğretim üye ve 

elemanlarının bir akademik yıl içinde en çok 2 kez bilimsel etkinlik düzenlemesine imkân tanınır. Söz 

konusu etkinlikler için toplamda 29.057 TL(Yirmidokuzbin Elliyedi)’yi aşmayan ve davetlilerin yol, 

transferler, harcırah ve konaklama ücretlerini kapsayan bir bütçe üniversite bütçesinden karşılanmak 

üzere tahsis edilir. 

• Söz konusu bilimsel etkinliğe dair etkinlik boyunca gerçekleştirilecek program açılışı, yiyecek/içecek 

ikramları, plaket yaptırılmasına ve sunulmasına yönelik harcamalar ile bilimsel etkinlik kapsamında 

sunulan bildirilerin yer alacağı kitap basımı bütçenin dışında tutulur ve rektörlük oluru ile ödenir. 

• Söz konusu bilimsel etkinliğe dair etkinliğe katılacaklar tarafından katılım ücreti talep edilmesi ve 

ödenmesi durumunda buna dair iş ve işlemler üniversitemiz “bilimsel etkinlik düzenleme kurulu” 

riyasetinde iktisadi işletmesi tarafından yürütülür. Bu durumda, etkinlik boyunca gerçekleştirilecek 

program açılışı, yiyecek/içecek ikramları, plaket yaptırılmasına ve sunulmasına yönelik harcamalar ile 

bilimsel etkinlik kapsamında sunulan bildirilerin yer alacağı kitap basımı elde edilecek gelirlerden 

karşılanır. 

2) Üniversitemiz Fakülte ve Bölümleri ile Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin, Öğretim Üye ve 

Elemanlarının uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sempozyum ve/veya konferans şeklinde bilimsel 

etkinlikler düzenlemesine dair esaslar 

• Üniversitemiz Fakülte ve Bölümleri ile Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin, Öğretim üye ve 

elemanları bir akademik yıl içinde en çok 1 kez bilimsel etkinlik düzenlemesine imkân tanınır. Söz 

konusu etkinlikler için toplamda 15.000 $(Onbeşbin Amerikan Doları)’ı aşmayan ve davetlilerin yol, 

transferler, harcırah ve konaklama ücretlerini kapsayan bir bütçe üniversite bütçesinden karşılanmak 

üzere tahsis edilir. 

• Söz konusu bilimsel etkinliğe dair etkinlik boyunca gerçekleştirilecek program açılışı, yiyecek/içecek 

ikramları, plaket yaptırılmasına ve sunulmasına yönelik harcamalar ile bilimsel etkinlik kapsamında 

sunulan bildirilerin yer alacağı kitap basımı bütçenin dışında tutulur ve rektörlük oluru ile ödenir. 

• Söz konusu bilimsel etkinliğe dair etkinliğe katılacaklar tarafından katılım ücreti talep edilmesi ve 

ödenmesi durumunda buna dair iş ve işlemler üniversitemiz “bilimsel etkinlik düzenleme kurulu” 

riyasetinde iktisadi işletmesi tarafından yürütülür. Bu durumda, etkinlik boyunca gerçekleştirilecek 
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program açılışı, yiyecek/içecek ikramları, plaket yaptırılmasına ve sunulmasına yönelik harcamalar ile 

bilimsel etkinlik kapsamında sunulan bildirilerin yer alacağı kitap basımı elde edilecek gelirlerden 

karşılanır. 

B) İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN MALİ OLARAK DESTEKLENEN ARAŞTIRMA 

PROJELERİNE BAŞVURU ESASLARI 

• İki aydan fazla yıllık izni birikmiş olanlar yıllık izinlerini kullanmak kaydıyla proje mali destek 

başvurularından yararlanabilirler. 

• Üniversitemiz Fakülte ve Bölümleri ile Uygulama ve Araştırma Merkezleri, öğretim üye ve 

elemanları bir akademik yıl içinde, en çok 1 kez üniversite bütçesinden desteklenen, bilimsel 

araştırma projeleri için başvuruda bulunabilirler. Söz konusu başvurularda, proje için gerekli araç 

gereç, sarf malzemesi temini ile projede ihtiyaç duyulan personel (proje elemanı) desteği Uygulama 

Araştırma Merkezleri ve Fakülte Bölüm başvuruları için en fazla 58.674 TL (Ellisekizbin 

altıyüzyetmişdört), öğretim üye ve elemanları için en fazla 35.204 TL  (Otuzbeşbin İkiyüzdört) 

tutarında mali destek talep edilebilir. Projelerde ihtiyaç duyulan proje elemanları üniversitemiz 

lisans/lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler arasından seçilerek önerilmeli ve bursiyer öğrenci 

statüsünde çalıştırılmalıdır. Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve Fakülte Bölümlerinin ortak girişim 

halinde proje başvurularında proje için mali destek ilgili yönetim kurullarının kararı ve Rektörlük oluru 

ile 234.696 TL(İkiyüzotuzdörtbin Altıyüzdoksanaltı)’ye kadar artırılabilir. 

• Proje bitiminde, öğretim üye ve elemanlarının SCI, SSCI, AHCI kapsamında WEB of SCIENCE 

kapsamında taranan “Dergi Puanı” en az 25 – 50 arasında olan dergilerde yayın yaptıklarını veya yayın 

başvurularının kabul edildiklerini belgelemeleri gerekir. Aksi takdirde, bu süreyi takip eden 3 yıl içinde 

bu tür etkinliklere başvurma talepleri kabul edilmez. 

• Proje bitiminde, proje kapsamında satın alınan sarf malzemesi niteliğinde ki malzemeler hariç tüm 

araç ve gereçler ilgili uygulama araştırma merkezi veya fakülte bölümü laboratuvarına devredilerek 

demirbaş listesine kayıt edilir. 

C) BİLİMSEL ETKİNLİKLERE (SEMPOZYUM, KONFERANS VB. ETKİNLİKLER) BAŞVURU ESASLARI 

İki aydan fazla yıllık izni birikmiş olanlar bilimsel etkinliklere katılım ve teşvik uygulamalarından yıllık 

izinlerini kullanmak kaydıyla yararlanabilirler. 

1) YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM ESASLARI 

a) Öğretim Üye ve Elemanlarının Başvurularına Dair Esaslar 

• Öğretim üye ve elemanları bir akademik yıl içinde yol, konaklama ve katılım ücretleri üniversite 

bütçesinden karşılanmak üzere en çok 4 kez bilimsel etkinliklere katılabilirler ve kendilerinden 

katılacakları etkinlik kapsamında sunacakları bildirilerin tam metni ile başvurmaları ve sundukları 

bildirilerin sempozyum ve/veya konferans kitabında veya WEB of SCIENCE da, ULAKBİM ve SCOPUS 

kapsamında taranan dergilerde yayınlanması şartı aranır. Bildiri tam metni ile başvuruda bulunmayan 

öğretim üye ve elemanlarının başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Öğretim üye ve elemanları 

bildirilerinin yayınlandığına dair kitap/kitap bölümü, dergi örneğini fakültesi aracılığıyla YAPKO ‘ya 

iletmekle yükümlüdür.  Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin bir sonra ki başvuruları dikkate 

alınmaz. 

• Bir akademik yıl içinde bir öğretim üye veya elemanına yapılacak ödeme yol ve harcırah tutarları 

dâhil en çok 3.576 TL (Üçbin Beşyüzyetmişaltı) tutarındadır. 
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• Öğretim üye ve elemanları yurt içi bilimsel etkinliklere üniversite bütçesinden ödenmek üzere 

katılma taleplerini en çok 2 akademik yıl için tekrarlayabilirler. Bu süre içinde veya sonunda, öğretim 

üye ve elemanlarının SCI, SSCI, AHCI kapsamında WEB of SCIENCE da, ULAKBİM ve SCOPUS 

kapsamında taranan dergilerde yayın yaptıklarını veya yayın başvurularının kabul edildiklerini 

belgelemeleri halinde bu süreyi takip eden 2 yıl içinde bu tür etkinliklere katılma talepleri üniversite 

bütçesinden karşılanmaya devam edilir. Benzer şekilde, öğretim üye ve elemanlarının TÜBİTAK ve 

benzeri AR-GE projeleri yapmaları veya proje başvuruları kabul edilmeleri ve/veya ulusal/uluslararası 

bilimsel etkinlik düzenlemeleri halinde bu süreyi takip eden 2 yıl içinde bu tür etkinliklere katılma 

talepleri üniversite bütçesinden karşılanmaya devam edilir. 

• Öğretim üye ve elemanlarının 2 Akademik yıl içinde SCI, SSCI, AHCI kapsamında WEB of SCIENCE da, 

ULAKBİM ve SCOPUS kapsamında taranan dergilerde yayın yapamamaları halinde bu süreyi takip 

eden süre sonrasında ki 2 yıl için bu tür etkinliklere dair harcamaları üniversite bütçesinden 

karşılanmaz. Bu durumda ki öğretim üye ve elemanlarına, fakültelerince uygun görülmesi halinde,  

ücretsiz idari izinli sayılmaları yönünde işlem yapılabilir. 

b) İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrencilerinin Başvurularına Dair Esaslar 

• Üniversitemiz öğrencilerinin yurt içi bilimsel etkinliklere katılma talepleri bölüm veya anabilim dalı 

başkanlığının uygun görmesi ve fakülte veya enstitü yönetim kurullarınca önerilmesi halinde sadece 

sempozyum, konferans, kongre katılım ücreti ödemesi üniversite bütçesinden yapılabilir. 

2) YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM ESASLARI 

a) Öğretim Üye ve Elemanlarının Başvurularına Dair Esaslar 

• Öğretim üye ve elemanları bir akademik yıl içinde yol, konaklama ve katılım ücretleri üniversite 

bütçesinden karşılanmak üzere 1 kez yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılabilirler. 

Öğretim üye ve elemanlarının YAPKO başvurularında sunacakları bildirilerin tam metni ile 

başvurmaları gerekir. Bu tür etkinlikler katılan öğretim üye ve elemanlarından katıldıkları etkinlikler 

kapsamında sundukları bildirilerin sempozyum ve/veya konferans kitabında veya WEB of SCIENCE da, 

ULAKBİM ve SCOPUS kapsamında taranan dergilerde yayınlanması şartı aranır. Öğretim üye ve 

elemanları bildirilerinin yayınlandığına dair kitap/kitap bölümü örneğini fakültesi aracılığıyla 

YAPKO‘ya iletmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin bir sonra ki başvuruları 

dikkate alınmaz. 

• Bir akademik yıl içinde bir öğretim üye veya elemanına yapılacak ödeme yol ve harcırah tutarları 

dâhil en çok 2.000 $ (iki bin Amerikan doları) tutarındadır. 

 

• Öğretim üye ve elemanları yurt dışı bilimsel etkinliklere üniversite bütçesinden ödenmek üzere 

katılma taleplerini en çok 2 akademik yıl için tekrarlayabilirler. İki akademik yıl içinde veya sonunda 

SCI, SSCI, AHCI kapsamında WEB of SCIENCE da, ULAKBİM ve SCOPUS kapsamında taranan dergilerde 

yayın yapmaları veya yayın başvuruları da kabul edilmeleri halinde bu süreyi takip eden 2 yıl içinde bu 

tür etkinliklere katılma talepleri üniversite bütçesinden karşılanmaya devam edilir. Benzer şekilde, 

öğretim üye ve elemanlarının TÜBİTAK ve benzeri AR-GE projesi yapma ve proje başvuruları kabul 

edilmeleri halinde bu süreyi takip eden 2 yıl içinde bu tür etkinliklere katılma talepleri üniversite 

bütçesinden karşılanmaya devam edilir. 

• Yurt dışı bilimsel etkinliklere katılan öğretim üye ve elemanlarının 2 akademik yıl içinde SCI, SSCI, 

AHCI kapsamında WEB of SCIENCE da, ULAKBİM ve SCOPUS kapsamında taranan dergilerde yayın 
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yapamamaları halinde takip eden 2 yıl içinde bu tür etkinliklere dair harcamaları üniversite 

bütçesinden karşılanmaz ve katılma başvuruları değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumda ki öğretim 

üye ve elemanlarına, fakültelerince uygun görülmesi halinde,  ücretsiz idari izinli sayılmaları yönünde 

işlem yapılabilir. 

b) İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrencilerinin Başvurularına Dair Esaslar 

• Üniversitemiz öğrencilerinin yurt dışı bilimsel etkinliklere katılma talepleri bölüm veya anabilim dalı 

başkanlığının uygun görmesi ve enstitü müdürlükleri yönetim kurullarınca önerilmesi halinde sadece 

sempozyum, konferans, kongre katılım ücreti ödemesi üniversite bütçesinden yapılabilir. 

D) ÖĞRETİM ÜYE VE ELEMANLARININ YURT DIŞI VEYA İÇİ UZUN SÜRELİ BİLİMSEL ETKİNLİK VE 

ARAŞTIRMA PROJELERİNE ÜCRETLİ İZİNLİ KATILMA ESASLARI 

• İki aydan fazla yıllık izni birikmiş olanlar uzun süreli bilimsel etkinlik ve araştırma projelerine ücretli 

izinli katılma uygulamalarından yıllık izinlerini kullanmak kaydıyla yararlanabilirler. 

• Öğretim üye ve elemanlarının yurt dışı veya yurt içinde ücretli izin talebinde bulunmaları halinde, 

öncelikle, öğretim üye ve elemanlarının yerine getirmekle yükümlü oldukları akademik ve/veya idari 

görev ve sorumlulukların aksamadan devam edebileceğine dair bölüm başkanlığı ve fakülte dekanlığı 

uygun görüşü aranır. 

• Öğretim üye ve elemanlarının yurt dışı ve/veya yurt içinde bilimsel etkinlik ve araştırma projelerine 

ücretli izinli katılabilmeleri için üniversitemizde en az 2 yıl çalışmış olma şartı aranır. Bu durumda olan 

öğretim üye elemanlarından, ayrıca, son 2 yılda en az bir adet olmak üzere Doçentlik başvurularında 

esas alınan kriterler kapsamında yayın yapmış olmaları ya da TÜBİTAK ve benzeri AR-GE projesi 

yapmış olmaları şartı aranır. 

• Öğretim üye ve elemanları yurt dışı veya yurt içinde ücretli izin talebinde bulunmaları halinde 

çalıştıkları her yıla karşılık 1 ay olacak şekilde en çok 6 ay ücretli izin talebinde bulunabilir. 

• Öğretim üye ve elemanlarının yurt dışı veya yurt içinde ücretli izin talebinde bulunmaları halinde, 

ücretli izin talep ettikleri bilimsel etkinlik ve/veya araştırma projelerinin içeriğini ve öğretim üye ve 

elemanlarımızdan beklenen katkının ne olduğunu ifade eden bir davet mektubunun yapılması 

gerekir. 

• Öğretim üye ve elemanları yurt dışı veya yurt içinde ücretli izin talebinde bulunmaları halinde 

maaşlarının dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. 

• Yurt dışı veya içinde ücretli izin kullanan öğretim üye ve elemanları ücretli izinli sayıldıkları 

görevlendirme sonunda, göreve dönüşlerinde yaptıkları etkinlik veya görev aldıkları projeye dair 

üniversitemizde bir seminer vererek deneyim ve birikimlerini üniversitemiz akademik çevreleriyle 

paylaşmak ve çalışmalarını bir rapor halinde fakülte yönetimi ve üniversite yönetimine sunmak 

zorundadırlar. 

• Yurt dışı veya içinde ücretli izin kullanan öğretim üye ve elemanları ücretli izinli sayıldıkları 

görevlendirme sonunda, göreve başlamalarını müteakiben 1 yıl içinde en az 1 adet Doçentlik 

başvurularında esas alınan kriterler kapsamında yayın yapacak olmaları şartı aranır. 

• Yurt dışı veya içinde ücretli izin kullanan öğretim üye ve elemanları ücretli izinli sayıldıkları 

görevlendirme sonunda, göreve başlamalarını müteakiben ücretli izinli olarak görev yaptıkları sürenin 

2 katı süreyle üniversitemizde çalışma ve verilen görevleri yapma zorunlulukları vardır. 
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E) ÖĞRETİM ÜYE VE ELEMANLARININ BİLİMSEL YAYIN, BİLİMSEL ETKİNLİK VE ARAŞTIRMA 

PROJELERİNİN TEŞVİK EDİLMESİNE DAİR ESASLAR  

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi 

(YAPKO) 

Web Of Science(WoS) 

Journal Citiation Report 

(JCR) Bazlı 

Journal Citiation Report 

(JCR) Bazlı 

Dergi Puanları 

Araştırma  

Makalesi Teşvik Miktarı (TL) 

Q1 76-100 12.000 

Q2 51-75 9.000 

Q3 25-50 6.000 

Q4   3.000 

   Çok Yazarlı Makalelerde Teşvik Miktarı, Yazar sayısına bölünür. 

Bu kapsamda teşvik edilecek makale sayısı yılda en fazla 10 tanedir (Tübitak sınırı). 

Makalelerde Üniversite Akademik Personelimiz ve Üniversitemiz Adının Endekslerde taranmaya esas 

şekilde beyanı esastır. 

Bu Teşviğe, Üniversitede çalışıyorken yayınlanan makaleler için üniversitede çalışıyorken başvuru 

yapılabilir. 

 


