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TÜBİTAK TÜRKİYE ADRESLİ ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK
PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT)
Programı'nın amacı, Türkiye adresli uluslararası bilimsel yayınların etki ve görünürlüğünün
(kalitesinin) artırılmasıdır. Bu uygulama esasları, bu amaca yönelik olarak yapılacak işlemleri
kapsar.
Uluslararası bilimsel yayınların tanımı
MADDE 2- (1) Uluslararası düzeyde yayın olarak “Web of Science ™ Core Collection” yer
alan
a) Science Citation Index Expanded
b) Social Science Citation Index
c) Art and Humanities Citation Index
veritabanlarında taranan hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış yayınlar tanımlanmıştır.
Uluslararası bilimsel yayınların gruplandırılması ve sıralandırılması
MADDE 3- (1) Bu Esasların 2 nci maddesinde tanımlanan tüm dergiler, Journal Citation
Reports'da bulunan konu başlıkları kullanılarak, TÜBİTAK tarafından gruplandırılmıştır. Gruplanan
dergiler, ilgili yıla ait Journal Citation Reports'dan alınan Article Influence Score (Makale Etki
Puanı) değerini temel alan bir yönteme göre grup içerisinde sıralanır. İlgili yıl içerisinde, Journal
Citation Reports'un dergilerin puanlarında yapacağı değişiklikler ya da güncellemeler, ilgili yıl için
hazırlanmış ve TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olan “UBYT Programı Dergi
Listesi”ni etkilemez.
Teşvik miktarlarının hesaplanması ve dergi listelerinin oluşturması
MADDE 4- (1) Bu Esasların 3 üncü maddesi kapsamında sıralanan dergilerde, yayımlanan
her bir yayına yapılacak ödemeye esas olmak üzere, derginin EK-I’de belirtilen yönteme göre
hesaplanan puanı ve yayının 2 nci maddede sıralanan Web of Science ™ Core Collection
veritabanlarındaki doküman türüne ve ağırlığına göre, program için o yıl tahsis edilen bütçe göz
önüne alınarak teşvik miktarı hesaplanır.
Başvuru
MADDE 5- (1) Bu Esasların 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamında hazırlanan ve dergi
adı, puanı ve bu puanın karşılığı olan teşvik miktarını gösteren liste ve bu listenin oluşmasında
kullanılan EK-I’deki yöntem her yıl ilan edilir. Teşvik programından yararlanmak isteyen
araştırmacılar “Elektronik Başvuru Formu”nu doldurarak Web üzerinden TÜBİTAK’a başvururlar.
Başvurular, yayının basım yılını takip eden yılın sonuna kadar yapılabilir. Bu süre içerisinde
başvurusu yapılmayan yayınlar için ödeme yapılmaz.
Değerlendirme
MADDE 6- (1) Başvurular TÜBİTAK uzmanları tarafından değerlendirilir. Uzmanlar
yapacakları değerlendirmelerde nihai karar verme yetkisine sahiptir. Ancak, özel yazılımlar
kullanarak veya diğer yöntemlerle yapılacak benzerlik analizleri sonucunda etik ihlal şüphesi oluşan
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yayınlarda nihai karar TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (AYEK) değerlendirmesi
sonrasına bırakılır. AYEK tarafından etik ihlali tespit edilip, TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile
belirlenmiş sürelerle TÜBİTAK desteklerinden yararlanmama cezası alan kişilere, etik ihlali yaptığı
yayınlar için teşvik ödemesi yapılmış ise bu ödeme yasal faizi bile birlikte cezalı kişi tarafından
TÜBİTAK'a iade edilir.
Ödeme
MADDE 7- (1) Ödeme için yayının yapıldığı yılın teşvik miktarı esas alınır.
a) Ödemeler ancak, yayına ait bilgiler bu Esasların 2 nci maddesinde sayılan Web of Science
™ Core Collection veritabanlarında yer aldıktan sonra yapılır.
b) Türk veya yabancı uyruklu herhangi bir araştırıcıya bu program kapsamındaki yayını
dolayısıyla teşvik verilebilmesi için yayının, tam metninde ve bu Esasların 2 nci maddesinde
sıralanan Web of Science ™ Core Collection veritabanları kaydındaki yazar adresi bölümlerinde,
sonunda Türkiye ibaresi yer alan, kurum/kuruluş adı ya da yasal ikametgah adresinin bulunması
gerekir.
c) Birden fazla yazarlı yayınlarda teşvik, Türk ve yabancı uyruklu tüm yazarlar arasında, eşit
olarak bölüştürülür.
(2) Bu program kapsamında;
a) Teşvik alacak doküman türleri ve ağırlıkları
b) Tam yayın için asgari teşvik miktarı
c) Tam yayın için azami teşvik miktarı
ç) Dergi puanları esas alınarak teşvik miktarlarını hesaplama yöntemi
d) Bir yazara verilebilecek teşvik miktarının alt sınırı
e) Bir yazarın bir yayın yılında alabileceği en fazla teşvik adedi
TÜBİTAK Bilim Kurulu’nca belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 8- (1) Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihte, “TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun
06/04/2013 tarih ve 218 sayılı toplantısında kabul edilen TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası
Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uygulama Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.
(Yürürlükten kaldırılan mevzuat için TIKLAYINIZ )
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2015 yılı teşvik ödemelerinde kullanılacak dergi adı, puanı ve
teşvik miktarını gösterir dergi listesi ve teşvik miktarları ..../..../2015 tarihinde ilan edilir. 2014 yılı
yayınlarının başvurularında ve ödemelerinde “TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun 06/04/2013 tarih ve 218
sayılı toplantısında kabul edilen TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik
Programı Uygulama Esasları” uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2015 yılı yayınları için teşvik ödemelerinde kullanılacak
parametreler aşağıda verilmiştir:
a) Teşvike esas oluşturan bu Esasların 2 nci maddesinde sıralanan Web of Science ™ Core
Collection veritabanlarındaki doküman türleri ve ağırlıkları;
aa. Article

:1

bb. Review : 0,5
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b) Yayın için asgari teşvik miktarı : 500 TL
c) Yayın için azami teşvik miktarı : 7.500 TL
ç) Dergi puanları esas alınarak teşvik miktarlarını hesaplama yöntemi: EK-I
d) Bir yazara verilebilecek teşvik miktarının alt sınırı: 250 TL
e) Bir yazar, bir yayın yılında en fazla 10 adet teşvik alabilir.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Esaslar .../.../2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Esasları TÜBİTAK Başkanı yürütür.

Kabul edildiği Bilim Kurulu
Kararı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Bilim Kurulu’nun
07/01/2015 tarih ve 237
sayılı toplantısında kabul
edilmiştir.

07/01/2015
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EK-I:
UBYT PROGRAMI TEŞVİK MİKTARLARI HESAPLAMA YÖNTEMİNE DAİR
BİLGİ NOTU
Web of Science ™ Core Collection yer alan;
* Science Citation Index Expanded
* Social Science Citation Index
* Art and Humanities Citation Index
veritabanlarında taranan bilimsel dergiler, aşağıda kısaca izah edilen yöntemle, Journal Citation
Reports'dan alınan konu başlıkları kullanılarak, TÜBİTAK tarafından gruplandırılmış, her grup
kendi içinde sıralanmış, grup içindeki her bir dergiye bulunduğu sıraya göre bir puan ve bu puana
karşılık gelen teşvik miktarı hesaplanmıştır.

1.

Journal Citation Reports içerisinde tanımlanmış ve kullanılmakta olan konu başlıkları,

istatistiksel bakımdan anlamlı sayıda dergi içermeyen konuların, gerek konuları ve gerekse
minimum, maksimum ve medyan etki faktörleri bakımından kendilerine en yakın diğer konu veya
konularla birleştirilmesi suretiyle, geçmiş dönemde 157 adet olan konu başlığına, yeni konu
başlıkları eklenerek 183 adet konu başlığına ulaşılmıştır.

2.

Söz konusu bu 183 konu başlığı altında her bir grup için aşağıdaki işlemler yapılmıştır.

•

Konu başlıkları altında gruplanmış dergilerin her biri için ilgili yıla ait Journal Citation

Reports' dan alınan Article Influence Score (Makale Etki Puanı) kullanılmıştır.
•

İlgili yıla ait Journal Citation Reports' da yer alan bir dergi için; o yıla ait Article Influence

Score (Makale Etki Puanı) eksik ise o yıla ait 5-Year Impact Factor (5 yıllık etki faktörü) değeri, 5
yıllık etki faktörü değeri de eksik ise bunun yerine Impact Factor (2 yıllık etki faktörü)
kullanılmıştır. Bütün bu değerler eksik ise makale etki puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilmiştir.
•

İlgili yılda, ilgili konu grubuna giren dergiler, makale etki puanı değerlerine göre yukarıdan

aşağıya doğru sıralandığında ortalamanın iki standart sapma üzerinde yer alan dergilerin nihai dergi
puanı (dergi_nihai_puan) 100 olarak ve ortalamanın iki standart sapma altında yer alan dergilerin
nihai dergi puanı (dergi_nihai_puan) ise 0 olarak sabitlenmiştir. Tüm diğer dergilerin makale etki
puanı, en yüksek puan 100 ve en düşük puan 0 olacak şekilde doğrusal bir transformasyonla
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dergi_nihai_puan değerlerine dönüştürülmüştür.

•

Bir dergi için birden fazla konu grubunda dergi_nihai_puan değeri hesaplanmış ise bu

değerlerden en büyük olanı o derginin teşvike esas alınacak dergi_nihai_puan değeri olarak kabul
edilir.
•

Her bir tam yayına ait teşvik miktarı; yayının yayınlandığı derginin teşvike esas alınacak

konu grubu içerisindeki dergi_nihai_puan değeri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

2015 yılı için min_teşvik değeri 500 TL ve max_teşvik değeri 7.500 TL olarak kabul
edilmiştir. Çok yazarlı yayınlarda teşvik tutarı, T.C. ve yabancı uyruklu tüm yazarlar arasında eşit
olarak bölüştürülür. Ancak yazar başına verilecek teşvik miktarının 250 TL'nin altında olması
halinde teşvik ödemesi yapılmaz.
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