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MADDE 1. Amaç ve Kapsam  
Bu yönergenin amacı, Lefke Avrupa Üniversitesinde görevli tam zamanlı 
öğretim elemanlarının bilimsel, sanatsal ve düşünsel çalışma ve 
etkinliklerinin  teşvik ve desteklenmesine  ilişkin  yöntem ve ilkeleri 
belirlemektir. 

 

MADDE 2. Teşvik ve Destekler  
Maddi teşvik ve destekler üç kategoride değerlenir: 

a. Bilimsel ve sanatsal eserleri teşvik ödülü,  
b. Fikri haklara (marka, telif, tasarım, patent vb.) maddi destek, 
c.  Bilimsel ve sanatsal toplantılara (sempozyum, panel, konferans, sergi  

vb.) katılıma maddi destek.  
 

MADDE 3. Bilimsel ve Sanatsal Eserleri Teşvik Ödülü  
Öğretim elemanlarının yayımlanmış bilimsel ve sanatsal eserleri maddi 
olarak ödüllendirilir. 

 

MADDE 4. Fikri Haklara Maddi Destek   
Öğretim elemanlarının yetkili birimlerce onaylanmış fikri hakları (marka, telif, 
tasarım, patent vb.) maddi olarak desteklenir. 

MADDE 5. Bilimsel ve Sanatsal Toplantılara Katılıma Maddi 
Destek 
Bilimsel ve sanatsal toplantılara  bildiri ya da eserleri ile katılacak olan öğretim 
elemanlarının giderlerinden bu yönergede belirlenen yıllık üst miktarları 
aşmayan bölümü avans şeklinde verilebilir. Bilimsel ve sanatsal toplantıları 
izlemek üzere katılacak olanlar için de önceden belirlenen bütçe 
çerçevesinde maddi destek sağlanır. 
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MADDE 6. Başvuru 
Öğretim elemanlarının bilimsel yayın ile sanatsal ürün ve etkinliklerine   maddi 
destek  için dekanlıklar kanalıyla Rektörlüğe başvuruda bulunulmalıdır. 
Üniversite adresini bilimsel yayınları ile sanatsal ürün ve etkinliklerinde uygun 
formatta kullanmayan öğretim elemanları teşvik başvurusunda bulunamaz.  

 

MADDE 7. Ödül ve Maddi Destek Ölçütleri 
a. Ödül ve maddi destek miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 
i. Bilimsel ve sanatsal eserleri teşvik için: 

1. “Science Citation Index (SCI)”, “Science Citiation Index 
(SCI) – Expanded”, “Social Sciences Citation Index 
(SSCI)”, “Arts and Humanities Citation Index (AHCI)”’de yer 
alan dergilerde yayımlanmış makaleler için 1500  USD,  
 

2. Yayınlandığı yıl Üniversiteler Arası Kurul  Doçentlik Temel 
Alanları Asgari Koşulları arasında yer alan veya Lefke 
Avrupa Üniversitesi Senatosu tarafından her akademik yıl 
başlangıcı itibariyle onaylanmış ilgili alan indekslerince 
taranan dergilerde yayınlanmış makaleler için 7a(i1) 
maddesinde belirtilen yayınlara ödenen destek miktarının 
15’de 1’i. 

 
3. SCOPUS’da yer alan dergilerde yayımlanmış makaleler 

için 7a(i1) maddesinde belirtilen yayınlara ödenen destek 
miktarının 3’de 1’i. 

 
ii. Uluslararası bilimsel ve sanatsal toplantılara katılımı destek 

amacıyla her bir öğretim elemanı için bütçe olanakları dahilinde 
aşağıda belirtilen yıllık üst tutarları aşmamak üzere giderleri 
karşılanır: 

 
Yıllık üst tutarlar: KKTC’de düzenlenen bilimsel  ve sanatsal 
toplantılar için 200 USD’yi, çevrim içi toplantılar için 100 USD’yi 
geçmemek kaydı ile katılım ücreti; Türkiye’deki bilimsel ve sanatsal  
toplantılar için 350 USD; Avrupa ülkeleri için  1000 USD ; Amerika, 
Avustralya, Uzak Doğu, Afrika (Kuzey Afrika hariç) bölgelerinde 
düzenlenen bilimsel ve sanatsal toplantılar için  1500 USD.  

 
iii.  Öğretim elemanlarının alanlarında yayınlanmış ve uluslararası                     

yayınevleri tarafından basılan kitaplar için 300 USD; ulusal 
yayınevleri tarafından basılan kitaplar için  100 USD. 
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iv.Öğretim elemanlarının alanlarında yayınlanmış ve ulusal/ 
uluslararası  yayınevleri tarafından basılan kitaplardaki bölümler için 
100 USD. 

 
b. Yazar sayısının birden fazla olduğu yayınlarda 2 yazarlı çalışmalar için 

teşvik ya da destek miktarı 0.8 ile, 3 yazarlı çalışmalar için teşvik ya da 
destek miktarı 0.6 ile, 4 ve üzeri yazarlı çalışmalar için teşvik ya da destek 
miktarı 0.5 ile çarpılarak elde edilen değer LAÜ’lü yazarlar arasında 
paylaştırılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki bilimsel 
toplantılara ortak bildiri sunumu için  her bildiri için bir öğretim elemanına 
teşvik sağlanabilir. 

c. Bir takvim yılı içerisinde SCOPUS’da taranan her on yayın için ayrıca ek 
ödül olarak 600 USD teşvik ödenir. 

d. Son beş (5) yılda SCOPUS tarafından taranan yayınların bir takvim 
yılında almış olduğu her bir atıf için 7a(i1) maddesinde belirtilen yayınlara 
ödenen destek miktarının 150’de 1’i kadar teşvik ödenir. 

e.  Öğretim elemanlarının yetkili makamlarca onaylanmış fikri hakları      
(marka, telif, tasarım, patent vb.)  için  1000 USD maddi destek sağlanır. 

f. Bilimsel ve sanatsal ödüllerin verilmesi için düzenlenen ödül törenleri ile  
akademik jürilere davet edilen öğretim elemanlarının giderleri Türkiye için 
350 USD; uluslararası juriler için 800 USD’yi  geçmemek koşulu ile 
karşılanır.  

 
   

MADDE 8. Yürürlük  
Bu yönetmelik 2021-2022 Akademik Yılından itibaren yürürlüğe girer.  

 

MADDE 9. Yürütme  
Bu yönetmelik LAÜ Rektörü tarafından yürütülür.  

 
 
 


