
 
 

 

 
 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

YAYIN VE ATIF TEŞVİK ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU 

 
 

Unvan- Ad- Soyad  

Fakülte/Müdürlük Bölüm/ 
Program 

 

Mobil Telefon  E-posta Adresi  

 
     MAKALE YAYIN BİLGİLERİ: Tüm alanları eksiksiz doldurunuz.  
 

Teşvik Başvuru tarihi 
 

Yayının künyesi (Yazarlar, Makale Başlığı, Dergi Adı, 
Cilt, Sayı, No, Yıl) 

 

 

Makalenin Yayın Tarihi 
 

Makale kaç yazarlı? / başvuran kaçıncı yazar? 
…….yazarlı /……….. yazar 

Derginin tarandığı indeks  (  ) WoS  (  ) SCOPUS  (  ) TR DİZİN 

Uluslararası yayının kurum dışı yazar sayısı 
(kutucuklara yazar sayısı giriniz) 

(    ) Ulusal  (    ) Uluslararası 

Uluslararası yayının ilgili olduğu konu kategorisindeki 
çeyreklik sınıfı 

(    ) Q1   (    ) Q2   (    ) Q3   (    ) Q4 

Uluslararası derginin etki değeri (WoS için) /SNIP 
değeri (Scopus için) 

(        ) WoS etki değeri    (       ) Scopus SNIP değeri 

Uluslararası dergi çok disiplinli* bir dergi mi?  (    ) Evet  (    ) Hayır 

WoS veya Scopus’ta yaptığınız ilk yayın mı?  (    ) Evet  (    ) Hayır 

Yayın YÖKSİS, APS ve ARBİS’e kaydedildi mi? (    ) Evet  (    ) Hayır 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Çok disiplinli makaleler, çeyreklik taramalarında birden farklı çeyrekte görünen çalışmalardır. Bu durumda yazarın üst 
çeyreklik dilimi beyan etmesi beklenmektedir. Değerlendirmeler için Web of Science ve Scopus analitik sayfalarına 
bakınız.  
https://mjl.clarivate.com/search-results, https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic 

 

https://mjl.clarivate.com/search-results
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic


      
 
 
 
     ATIF BİLGİLERİ: Tüm alanları eksiksiz doldurunuz. ** 
 

Atıf yapılan yayının indeksi ve künyesi (Yazarlar, Makale Başlığı, Dergi Adı, Cilt, Sayı, No, Yıl):   

Yayın indeksi: 

Makale künyesi:  

 

1- atıf veren derginin indeksi  ve künyesi  

 

 

2- atıf veren derginin indeksi  ve künyesi  

 

 

3- atıf veren derginin indeksi  ve künyesi  

 

 

 
 
    KİTAP YAYIN BİLGİLERİ: Tüm alanları eksiksiz doldurunuz. *** 
 

Kitabın künyesi (Yazarlar, Kitabın adı, Yayınevi, 
ISBN, Yayın yılı) 

 

 

Kitap bölümünün künyesi (Yazarlar, Kitap 
bölümünün adı, Yayınevi, Yayın yılı) 

 

 

Kitap/ kitap bölümü kaç yazarlı  
 

Kitap/ kitap bölümünün niteliği (    ) Ulusal  (    ) Uluslararası 

Uluslararası kitap ise; yayınevinin yer aldığı liste veya 
indeks bilgisi 

(    ) ABCDE Sense  (    ) SCOPUS 

ABCDE Sense listesinin ilgili kategorisi  (   ) A    (   ) B    (   ) C   (   ) D, E 

Ulusal kitap ise; YÖK Doçentlik ulusal kitap kriterlerini 
sağlıyor mu? 

(   ) Evet   (   ) Hayır    

Yayın YÖKSİS, APS ve ARBİS’e kaydedildi mi? (    ) Evet  (    ) Hayır 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
** Uluslararası atıf başvuruları toplu olarak Ağustos ve Aralık ayları içinde gerçekleştirilecektir. 

***Uluslararası kitap ve kitap bölümü için tarama yapılacak sayfa linkleri aşağıdaki gibidir. 
http://www.sense.nl/gfx_content/documents/ABCDEindeling%20Scientific%20Publishers%20SENSE_approved_May_
2009.pdf, https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=sbrowse 

 
 

http://www.sense.nl/gfx_content/documents/ABCDEindeling%20Scientific%20Publishers%20SENSE_approved_May_2009.pdf
http://www.sense.nl/gfx_content/documents/ABCDEindeling%20Scientific%20Publishers%20SENSE_approved_May_2009.pdf
https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=sbrowse


 
 

 

 

ARAŞTIRMACI BEYANI 

Bilimsel Teşvik Ödülü başvurusunu yayınlanan usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirdiğimi, başvuruda 

beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu ve aksi takdirde ortaya çıkabilecek yasal sorumlulukları üstlendiğimi 

beyan ederim.     /      /20.. 

 

 

Unvanı Adı Soyadı 

imza 

Ekler: 

Yayın ve atıf teşvikleri için başvuruya eklenmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir. Başvuru formu ve ek dosyalar 

eksiksiz bir şekilde EBYS sistemi üzerinden BAP Komisyon Sekreterliği’ne iletilmelidir. Eksik evrakla yapılan 

başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

1. Öğretim üyesinin dilekçesi ile birlikte makalenin pdf hali; makalenin yayımlandığı derginin kapak sayfası ve 

indeks bilgilerinin olduğu sayfa; Atıf teşvikleri için ise atıf alan yayının tam metin örneği ve atıf veren 

derginin künyesi ve indeksi. 

2. Derginin tarandığı indeksi (WoS veya SCOPUS) ve konu kategorisine göre çeyreklik (Quartile) kategorisini 

gösteren ekran görüntüleri 

3. Kitap/ kitap bölümü için, öğretim üyesinin dilekçesi ile birlikte kitabın/ kitap bölümünün pdf hali, kitap 

bölümünün içinde yer aldığı kitabın “içindekiler” sayfası, uluslararası bir kitap/kitap bölümü ise ilgili 

çalışmanın ABCDE Sense ve Scopus kitap listesindeki yerini gösteren ekran görüntüleri 

4. Yayının YOKSİS, APS ve ARBİS’e kaydedildiğini gösteren ekran görüntüleri 

Not: Öğretim üyesinin WoS ve SCOPUS indeksli ilk makalesi ise, dilekçesinde konunun beyan 

edilmesi ek destek alabilmesi için önem arz etmektedir. 

 
 
 
 

 
 
 

 


