T.C.
BEYKENT ÜN İVERSİTESİ
BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME YÖNERGESİ (BEDEK)
(19.06.2013 Tarih ve 2013/12 Sayılı Senato Kararı ile
24.06.2013 tarih ve 2013/09 sayılı Mütevelli Heyet kararı tarihinden itibaren geçerli Yönerge)
Amaç
Madde 1
Bu yönergenin amacı Beykent Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanlarının ulusal ve
uluslararası alanda yaptıkları bilimsel/sanatsal yayın ve etkinlikleri değerlendirerek teşvik etmek ve
ödüllendirmektir.
Eylem Programı
Madde 2
Öğretim üyeleri ve yardımcılarının ulusal ve uluslararası alanda yaptıkları bilimsel/sanatsal yayın ve
etkinlikleri değerlendirmek için:
a) İlgili yayın ve etkinliklerde bulunan öğretim elemanının “Beykent Üniversitesi” mensubu olduğu
açıkça belirtilmiş olmalıdır.
b) İlgili bilimsel/sanatsal yayın veya etkinlik karşılığında verilecek ödül/teşvik, X katsayısına göre
belirtilmektedir. X değerine karşılık gelen miktar, her akademik yıl, Mütevelli Heyet tarafından
belirlenir.
BEDEK Süreci
Madde 3
a) Aday, yaptığı çalışmayı; isim, etkinlik şekli, tarihi, yeri v.b. bilgileri içeren bir dosya halinde
başvuru dilekçesi ekinde Rektörlüğe sunar.
b) Rektörlük, başvuru dilekçesi ve eklerini Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Komisyonu’na
yönlendirir. Bu komisyon Rektör tarafından görevlendirilen 3 (üç) öğretim üyesinden oluşur.
c) BEDEK Komisyonu, aşağıdaki kriterler doğrultusunda (Madde 4.1 ve Madde 5) gerekli
değerlendirmeyi yapar ve değerlendirme sonucunu Rektörlük Makamına sunar.
d) Rektörlük, Uygun görüş hâlinde, Mütevelli Heyeti onayını alarak, gerekli ödeme için bütçe daire
başkanlığına yönlendirir.
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Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Destekleme Kriterleri ve Değerleri
Madde 4
İlgili bilimsel/sanatsal yayın ve etkinliğe Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmiş, X değeri ve katları
dikkate alınarak destek verilir.
Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Destekleme Kriterleri
4.1 Hakemli-Kritik Edilen ve SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki bir dergide yayınlanmış
makale için;
Sosyal Bilimler alanında yapılan : 30X
Fen Bilimleri alanında yapılan : 25X
olmak kaydıyla; Tek Yazarlı: %100, İki Yazarlı: %50, Üç Yazarlı: %30, Dört ve Üzeri Yazarlı: %20
oranında desteklenir. (Akademik kadroda tam zamanlı görev almayan öğretim elemanları yazar
sayısına dahil edilmez.)
Yurt Dışı ve Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılma Kriterleri
Madde 5
Başvuru Koşulları
• Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 10 yıldır düzenli yapılıyor olması
• Araştırmacının bilim alanı ile ilgili önemli kabul edilen ulusal ve uluslararası konferans olması
• En az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olmak (Poster sunumu destek kapsamı
dışındadır)
• Etkinlikte bildiriyi sunacak tek kişi olmak (ilk yazar sunmuyorsa sunacak olan diğer yazara imzalı
yazı vermesi koşuluyla destek verilebilir.)
Ayrıca;
Katılmak istenilen bilimsel etkinlikle ilgili;
• Kabul mektubu (mektupta katılımcının etkinlikte yapacağı sunumun en az 10 dakikalık sözlü
sunum olacağı mutlaka belirtilmelidir.)
• Bildirim özeti ve tam metni
• Etkinlik programı (sadece tanıtım sayfası ve adayın sunumunun bahsedildiği sayfa)
Kongrenin bilimsel komitesinin bulunması, etkinliğin hakemli olduğu anlamına gelmemektedir.
Hakemli etkinliğin ispatı için aşağıdaki unsurlardan en az birinin bulunması gerekir:
• Hakem raporları,
• Hakem raporlarının dikkate alınmasını isteyen bir kabul mektubu ibaresi,
• Makale kabulünün Hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapıldığını gösteren bir tanıtım
ibaresi.
• Kongre tanıtımında makale kabul süresinin ‘‘peer review’’, ‘‘blind review’’, ‘‘according to
reviewers’ (referees’) comments’’ gibi ifadelerle hakem değerlendirmeleri sonucunda yapıldığını
gösteren bir ibare.

Yukarıda belirtilen kriterlere uygun etkinlikler için, katılım ve yol ücretleri üniversite
bütçesinden karşılanacaktır.
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Madde 6
Bu yönerge nihai sonuca bağlanmamış tüm başvurular için uygulanır.
Madde 7
12.02.2008 Tarih ve 2008/02 Sayılı Senato Kararı kabul edilmiş olan BEDEK Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 8
Bu yönerge Senatonun kabulü ve Mütevelli Heyetin onayı ile yürürlüğe girer ve Uygulama madde
5 kapsamında gerçekleşir.
Madde 9
Bu yönergenin hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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