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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------GENEL BİLGİLER:
Bilindiği üzere, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde görevli öğretim üyeleri ve öğretim
elemanlarına, araştırıcılara; yaptıkları bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslar arası düzeyde
yayınlanmasını teşvik etmek üzere akademik teşvik programı uygulanmaktadır. Medipol
Üniversitesi’nde uygulanmakta olan akademik teşvik sistemi başvuruları, 2 yıldır tamamen
MEBİS üzerinden alınmaktadır. Yapılan başvurular, yayın teşvik görevlisi tarafından
değerlendirilmekte, teşvik tutarları hesaplanarak Rektörlük incelemesine sunulmaktadır.
Rektörlük tarafından da uygun görülen başvuruların sahiplerine, ilgili tutarlar maaş
hesaplarına havale edilmek suretiyle (maaşa ilave edilerek) ödenmektedir. Teşvikler, başvuru
yoğunluğuna bağlı olarak aylık olarak değerlendirilebileceği gibi, 2-3 aylık periyotlarla da
değerlendirilebilir. Yayın Teşvik Sorumlusu olarak 2015 yılı şubat ayı başından itibaren,
Rektörlük tarafından ben görevlendirilmiş bulunmaktayım. Medipol Üniversitesi, Tıp
Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda 6 yılı aşkın süredir görev yapmaktayım.
- Başvurularla ilgili en önemli hususlardan birisi, son 6 ay içerisindeki bilimsel
yayınlarınızla / faaliyetlerinizle ilgili teşvik başvurusunda bulunabilirsiniz.
- Daha önce Medipol Üniversite Hastanesi’nde hekim olarak görevli olup da, sonradan
akademik kadroya geçen Hocalarımız, akademik kadroya atandığı tarihten sonraki
yayınları için teşvik başvurusunda bulunabilirler.
- İlgili yayınlarda ve kongre bildirilerinde kişilerin çalıştığı kurum olarak Medipol
Üniversitesi’nin adının geçmesi gerekmektedir.
- Yayın teşvik ödemeleri Üniversitemizin Bilimsel Araştırmaları Destekleme Fonu’ndan
karşılanmaktadır.
- Kongre teşvik başvurusu kongreden döndükten sonra MEBİS üzerinden yapılmaktadır.
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- İlgili makalenin, kitap bölümünün, patent dosyasının, ilgili kongre kapağı ve bildiri
özetinin; kongre ulaşım, kayıt ve konaklama harcamalarını gösteren belgelerin elektronik
olarak (PDF) MEBİS’teki ilgili kısma yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde teşvik
kapsamına alınmayacaktır. Belgelerin ekstradan elden teslimi gerekmiyor.
- Teşvik başvurunda bulunmak için izleyeceğiniz yol aşağıdaki gibidir.
1- Öncelikle üniversitemizin MEBİS sistemine giriyoruz.

2- Sonra, öğretim elemanı / öğretim üyesi kısmından ilerleyerek, yayınlar kısmına giriyoruz (Faaliyet
raporuna yüklerseniz teşvik başvurunuz gözükmeyecektir).
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3. Ardından, açılan pencerede yeni yayın ekleyebilir, önceki yayınlarınızı düzenleyebilirsiniz. İlgili
kısımda sizi yönlendirici bilgiler mevcuttur. + Ekle’yi kullanabilirsiniz.

4. Makale, bildiri ya da kitap ile ilgili gerekli bilgileri doldurduktan sonra, aşağıdaki resimde de
görüldüğü üzere, henüz teşviklerden yararlanmak istiyorum kısmı aktif değildir. Aktif hale getirmek
için önce belge yüklemeniz gerekmektedir. Makale ise makalenin pdf formunu; kitap ise ilgili kitap
kapağı, girişi ve bölümünü; kongre bildirisi ise katılım belgesi, bildiri özeti, bilet, kayıt-konaklama
gider belgelerinin dosya halinde MEBİS’e yüklenmesi gerekmektedir. Ancak belgeler yüklendikten
sonra, teşviklerden yararlanmak istiyorum kutucuğu aktif hale gelecektir. Bunun için önce
aşağıdaki resimde de görülen yeşil renkli onay işaretine tıklıyoruz.
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5. Sonra aşağıdaki gibi sisteme girmiş olduğunuz akademik faaliyet gözükecektir. İlgili belgeleri
yükleyebilmek için, resimde de belirtildiği gibi, yayının/bildirinin başındaki ok simgesini tıklıyoruz.

- Tıklayınca, aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Yeşil + simgesine tıklayarak bilgisayarınızdan
yüklenmesi gereken ilgili PDF belgeyi ekleyebilirsiniz. Birden fazla belge de yükleyebilirsiniz.

- Yükleme tamamlanınca yine yeşil onay simgesine tıklayarak pencereden çıkıyoruz. Artık ilgili
akademik faaliyetinizde ek sayısı sağda gözükmektedir. Fakat hala teşvik isteği onay durumu kısmı
aşağıda da görüldüğü üzere boştur.

Bunu aktif hale getirmek için ilgili akademik faaliyetin üzerine tıklayıp, yukarıdaki düzenle
kısmına tıklıyoruz. Açılan pencerede aşağıda da görüldüğü üzere, artık teşviklerden yararlanma
isteği kutucuğu tıklanabilir (aktif) haldedir. Bunu onaylayarak, yine yeşil renkli onay kısmına
tıklayıp çıkıyoruz.
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- Artık ilgili akademik faaliyetinizin sağ tarafında, ek sayısından önce değerlendiriliyor yazısı
görünecektir. Artık yeni bir şey yapmanız, ya da elden bir evrak teslim etmeniz gerekmemektedir.
İlgili başvurunuz değerlendirildiğinde onaylanacak ya da reddedilecektir. Onaylanmış başvurularda,
ilgili faaliyetinizin sağında onaylandı yazar. Maaşa ilave edilerek ödendikten sonra ise tamamlandı
yazar. Başvurunuzun kabul edilmediği durumda ise, reddedilme sebebini yayının sağındaki sembole
tıklayarak öğrenebilirsiniz. Reddedilme gerekçesi eğer eksik belge yükleme ise, gerekli belgeyi tarif
edildiği üzere yüklediğiniz takdirde, bir sonraki değerlendirmede onaylanabilir. Fakat bunun için bana
belgeyi yükledim diye bir hatırlatma maili atmanız gerekmektedir.

- Bu şekilde MEBİS üzerinden yayın teşviği için başvurduktan sonra; Rektörlük, Dekanlık ya da
Yüksekokul Müdürlüğü’ne ayrıdan tekrar dilekçelerle başvuru yapmanız gerekmemektedir.
Kongreye gidişlerde dekanlıklara ya da yüksekokul müdürlüklerine teslim edeceğiniz akademik
görevlendirme/izin yazıları; benim görevimden ve MEBİS yayın teşvik sisteminden tamamen
bağımsız olup, bağlı bulunduğunuz dekanlık ya da müdürlüğe teslim edeceğiniz dilekçelerdir. Bu
tür kongre görevlendirme/izin yazılarında; yolluklu ve yevmiyeli görevlendirme ibaresi
olmamalıdır. Çünkü kongrelere ilişkin ödemeler kongre dönüşünde, MEBİS üzerinden başvurduktan
sonra yapılmaktadır.

- Çoğu zaman kongre teşvik başvurusu onaylandığında, sağdaki bilgi simgesi tıklandığında, "Kongre
katılım ücretini gösterir alındı belgesi, ulaşım, konaklama belgeleri teslim edilmelidir." şeklinde bir ibare göze
çarpmaktadır. Bunu dikkate almayınız. Elden bir giderlere ilişkin evrak teslim etmeniz
gerekmemektedir.

- Dosya yüklemeyle ya da sisteme girişle ilgili teknik sorunlar yaşarsanız; MEBİS destek mailini
kullanarak (mebisdestek@medipol.edu.tr), MEBİS personellerinden yardım alabilirsiniz. Bu tür
teknik soruları lütfen bana yöneltmeyiniz.

- Akademik teşviklerle ilgili diğer sorularınızı ise
bana elektronik posta yoluyla
(iozcicek@medipol.edu.tr) yönelttiğiniz takdirde, sizlere makul bir sürede geri dönüş sağlamaya
çalışacağım.
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A. MAKALELER:
A.1. Soru: Hangi makalelerim için teşvik alabilirim?
A.1. Cevap: Son altı ay içerisinde yayınlanan; özgün araştırma makaleleriniz, derleme yazılarınız,
vaka takdimleriniz, editöre mektuplarınız, teknik notlarınız, short communication türünden yazılarınız
için teşvik alabilirsiniz.
A.2. Soru: Makalelerin ne tür dergilerde çıkması gerekmektedir?
A.2. Cevap: SCI, SSCI, AHCI, alan indeksli ya da ulusal hakemli dergilerdeki makaleleriniz için
teşvik alabilirsiniz. Hakem süzgecinden geçmeyen popüler dergilerdeki yazılar için teşvik
ödenmemektedir.
A.3. Soru: Makale teşviği alabilmem için kaçıncı yazar olmam gerekir?
A.3. Cevap: Genel olarak ilk 4 isim içerisinde olmanız gerekmektedir. Fakat corresponding author
(kıdemli yazar) için ilk 4 isim sınırlaması yoktur. Sonda da olsalar teşvikten faydalanabilirler.
A.4. Soru: Makale için teşvik tutarları hesaplanırken hangi kriterler ve katsayılar dikkate alınmaktadır?
A.4. Cevap: Burada hesaplanan tutarlar, bir makale için toplam teşvik tutarlarıdır. Henüz yazar sırası
ve sayısına göre paylaştırılmamıştır. Güncel katsayı şu an 1,100 TL’dir. DİF: dergi impact faktörü
A.4.1. SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki özgün araştırma makaleleriniz için aşağıdaki tablo
kullanılmaktadır.

Dergi İmpact Faktörü (DİF)

Özgün Makale (SCI-AHCI-SSCI)

0 < DİF ≤ 1.0

1.0 X DİF x Katsayı

1.0 < DİF ≤ 3.0

1.2 X DİF x Katsayı

3.0 < DİF ≤ 5.0

1.3 X DİF x Katsayı

5.0 < DİF ≤ 7.0

1.4 X DİF x Katsayı

7.0 < DİF

1.5 X 7.0 x Katsayı

A.4.2. Alan indeksli dergilerdeki özgün araştırma makaleleriniz için 0,5 x Katsayı formülü
kullanılmaktadır.
A.4.3. Ulusal hakemli dergilerdeki özgün araştırma makaleleriniz için 0,4 x Katsayı formülü
kullanılmaktadır.
A.4.4. Özgün araştırma makaleleriniz haricindeki yayınlarınız için ise (derleme yazılarınız, vaka
takdimleriniz, editöre mektuplarınız, teknik notlarınız, short communication türünden yazılarınız)
yukarıdaki 3 maddede hesaplanan tutarların 1/3’ü oranında teşvik verilecektir.
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A.5. Soru: Bir makale için hesaplanan toplam teşvik tutarı, yazar sayısı/sıralamasına göre nasıl
dağıtılmaktadır?
A.5. Cevap: Sadece İstanbul Medipol Üniversitesi mensuplarına ödeme yapılmakta olup, aşağıdaki
tablo kullanılmaktadır. Kıdemli yazar (corresponding author) için ise kaçıncı sırada olduğuna
bakılmaksızın % 30 oranında ödeme yapılmaktadır. Makalede 4’den fazla yazar varsa, kişi ilk 4 içinde
olmak kaydıyla, 4 yazarlıya yapılan hesaplama kullanılmaktadır. Birinci isim hakkının eşit paylaşıldığı
durumlarda ise 1. ve 2. isim yüzdesi toplanarak eşit olarak ikiye bölünmektedir.

A.6. Soru: Makaleler değerlendirilirken kullanılan impact faktörler nereden kontrol edilmektedir?
A.6. Cevap: Thomson Reuters sitesinden her sene açıklanan, güncel journal citation reports verileri
dikkate alınmaktadır. Şu an 2015 impact factor’ler mevcuttur.
A.7. Soru: Makalem dergi tarafından kabul edildi, fakat henüz yayınlanmadı, teşvik alabilir miyim?
A.7. Cevap: Makaleniz yayınlanıp, internetten de taranabilir/erişilebilir olduğunda teşviğe
başvurabilirsiniz.
A.8. Soru: Birçok dergide hakemlik ve editörlük yapıyorum. Bu faaliyetlerim için teşvik veriliyor mu?
A.8. Cevap: Hayır, dergi editörlüğü ve hakemliği teşvik kapsamında değildir. Fakat kitap editörlüğü
için teşvik alabilirsiniz.
A.9. Soru: SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki makalelerim için, yayıncı tarafından talep edilen sayfa başı
baskı ve renkli görsel baskı ücreti teşvik kapsamında mıdır?
A.9. Cevap: Evet, ancak impact faktörü 2.5 ve üzeri olan makaleleriniz için bunu belgelemek kaydıyla
talep edebilirsiniz. Açık erişimli dergilerin makale başına aldıkları ücretler ve makalenin açık erişimli
olması için tercihen yapılacak ödemeler bu kapsam dışındadır. Yine native speaker editing ücreti de
teşvik kapsamı dışındadır.
A.10. Soru: Belge yüklemediğim için daha önce reddedilen teşvik başvurum, belgeyi yüklersem
yeniden değerlendirme kapsamına alınabilir mi?
A.10. Cevap: Evet, eksikleri tamamlarsanız, yeniden değerlendirilebilir, ancak bunun için bana
eksikleri yükledim diyerek bilgi maili atmanız gerekir.
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B. KONGRELER:
B.1. Soru: Kimler kongre teşviğinden faydalanabilir?
B.1. Cevap: Klinisyen olarak çalışan tıp ve diş hekimleri haricindeki öğretim üyesi/öğretim
elemanlarımıza kongre desteği verilmektedir.
B.2. Soru: Kongre desteği için, senede bir sayı sınırlaması var mıdır?
B.2. Cevap: Evet, senede en fazla 2 yurt içi, 2 yurt dışı sınırlaması bulunmaktadır.
B.3. Soru: Kongreye gitmeden önce teşvik alabilir miyim?
B.3. Cevap: Kongre dönüşünde MEBİS üzerinden başvurabilirsiniz.
B.4. Soru: Bir kongre için, tek bir bildiriyle birden fazla kişi teşvik alabilir mi?
B.4. Cevap: Hayır, tek bildiriyle sadece bir kişi teşvikten faydalanabilir. Aynı kongreye birden fazla
bildiriyle katılma durumunda, bildiri sayısı kadar Medipol mensubu kişi teşviklerden faydalanabilir.
Bir kişi, birden fazla bildiriyle katılırsa bu durum alacağı teşvik miktarını artırmaz, bir bildirisi esas
alınarak kongre teşviği verilecektir.
B.5. Soru: Kongre için hangi miktarlarda ödeme yapılıyor ve bu neleri kapsıyor?
B.5. Cevap: Yurtiçi kongreler için: Kongre kayıt ücretinin tamamı ve ilaveten 0.3 x katsayıyı
geçmeyecek tutardaki (konaklama + ulaşım) bedeli ödenmektedir. Yurdışı kongreler için ise: Kongre
kayıt ücretinin tamamı ve ilaveten 1 x katsayıyı geçmeyecek tutardaki (konaklama + ulaşım) bedeli
ödenmektedir. Güncel katsayı şu an 1,100 TL’dir. Tüm harcamalar belgelenmeli ve MEBİS’e PDF
olarak yüklenmelidir.
B.6. Soru: Kongreye gitmedim, ama ismim geçiyor. Teşvik alabilir miyim?
B.6. Cevap: Hayır, kongreye katılmanız gerekmektedir, teşvik bildiriye değil, kongre harcama tutarları
esas alınarak verilmektedir.
B.7. Soru: Yapılan bildirinin sözlü ya da poster olması fark eder mi?
B.7. Cevap: Hayır, fark etmez her ikisi de teşvik kapsamındadır.

C. KİTAPLAR:
C.1. Soru: Hangi kitaplar için teşvik alabilirim?
C.1. Cevap: İlgili alanda önde gelen ulusal / uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan veya
hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanan; bilimsel ve sanatsal kitaplar için teşvik alabilirsiniz. Ders
kitapları/notları teşvik kapsamı dışındadır. Teşvikler kitap başına bir defa verilmektedir.
C.2. Soru: Kitaplar için hangi teşvik katsayıları uygulanmaktadır?
C.2. Cevap:
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C.2.1. Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan kitaplar için; eğer kitabın tamamını kendiniz
yazdıysanız 2.5 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiniz. Tamamını değil de kitabın bir veya birkaç
bölümünü yazdıysanız 1 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiz. Çok sayıda bölüm yazmanız
durumunda da tek bir bölüm için başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü her bir kitap için yalnızca bir sefer
teşvik verilmektedir.
C.2.2 Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan yabancı dildeki kitaplar için; eğer kitabın
tamamını kendiniz yazdıysanız 5 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiniz. Tamamını değil de kitabın
bir veya birkaç bölümünü yazdıysanız 2 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiz.
C.3. Soru: Kitap editörlüğü için teşvik alabilir miyim?
C.3. Cevap: Evet alabilirsiniz. Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan kitapların editörlüğü için 1 x
katsayı miktarında; uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan yabancı dildeki kitapların
editörlüğü için ise 2 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiniz.
C.4. Soru: Bir kitap için hem editörlük hem de bölüm yazarlığı ücreti alabilir miyim?
C.4. Cevap: Hayır, bir kitap için ya editörlük teşviği ya da bölüm yazarlığı/kitap yazarlığı teşviği için
başvuruda bulunabilirsiniz.
C.5. Soru: Kitap bölümünü tek başıma yazmadım. Birkaç yazar beraber yazdık. Alacağım teşvik
düşecek midir?
C.5. Cevap: Evet, bölümü yazan kişi sayısı ve sırası dikkate alınarak tutar ona göre hesaplanmaktadır.

D. PATENTLER:
Medipol Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar neticesinde alınan patentler için, 5 x katsayı miktarında
ödeme yapılmaktadır.

HAZIRLAYAN: Arş. Gör. Dr. İlyas ÖZÇİÇEK, Ph.D.
(AKADEMİK TEŞVİKLERİ DEĞERLENDİRME SORUMLUSU)
- İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı,
- Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER)
iozcicek@medipol.edu.tr
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