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T.C. 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK ARAŞTIRMALARI VE YAYINLARI  

DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK YÖNERGESİ  

(Kabulü:21.03.2018 tarih ve 6 sayılı Senato Kararı) 

   

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam 

 

Amaç 

 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesinde görevli, kadrolu , ders saati ücretli ve 

misafir akademik personel ile tam zamanlı çalışan idari personel tarafından yapılan İstanbul Gelişim 

Üniversitesi adresli, ulusal ve uluslararası düzeydeki  akademik ve bilimsel çalışmalarını ödüllendirmek 

ve ödüllendirmenin yöntem ve esaslarını tesbit etmektir.  

 

      Kapsam 

 

 Madde 2- Farklı bilim alanlarını temsil edecek şekilde Rektörün önerisi üzerine Üniversite Senatosunca 

beş öğretim üyesinden meydana gelen Akademik Araştırmaları ve Yayınları  Değerlendirme ve Teşvik 

Komisyonu (AYDEK) tarafından teşvik verilmesi uygun görülen ve aşağıda dokuz grup başlığı altında 

toplanan ulusal ve uluslararası nitelikteki yayınları ve çalışmaları kapsar.  

 

1.Grup Yayınlar : Birinci gruptaki yayınlar SCOPUS (Q1,Q2,Q3,Q4) ve WEB OF SCIENCE 

(Emerging Sources Citation Index: E-SCI), bilimsel atıf indekslerine giren hakemli ve sürekli dergilerde 

yayımlanmış  tam metin tüm makaleler ve özel sayı editörlüğü olarak tanımlanmıştır. Bu grupta, vaka 

takdimi teknik not, tartışma ve araştırma sonuçları ön duyurusu, editöre mektup, vb. türünden yayınlar 

ile özeti veya tam metni basılmış bildiriler teşvik kapsamı dışındadır. Bu gruptaki yayınlara her yıl 

belirlenen ölçütler kapsamında yayın desteği verilir. Yayınlar için ödenecek teşvik miktarı yazar sayısına 

bölünür.  

 

2.Grup Yayınlar : Bu gruptaki yayınlar SCOPUS(Q1,Q2,Q3,Q4) ve WEB OF SCIENCE dışındaki 

alan indeksi listesine giren, ULAKBİM tarafından taranan ulusal veya uluslararası hakemli ve en 

az üç yıl süreyle düzenli olarak yayınlanmakta olan dergilerde yayımlanmış tüm makaleler olarak 

tanımlanmıştır. İstanbul Gelişim Üniversitenin çıkarmış olduğu bilimsel dergiler için en az üç yıl 

kısıtlaması aranmamaktadır.  

Vaka takdimi (vaka raporu), teknik not, tartışma ve araştırma sonuşları ön duyurusu, editöre 

mektup,vb., türünden yayınlar ile özeti veya tam metni basılmış bildiriler teşvik kapsamı dışındadır.  

Bu grupta, ayrı ayrı dergilerde veya aynı derginin farklı sayılarında yayınlanmak koşulu ile 

yayınlara, her yıl belirlenen ölçütler kapsamında yayın desteği verilir.  Yılda en fazla beş makaleye 

teşvik verilebilir. Teşvik miktarı yazar sayısına  bölünür. 

   

 3.Grup Yayınlar: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınladığı kitaplar 
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dünyanın bilinen üniversitelerinin kütüphanelerinde kataloglanan  ve daha önce aynı alanda farklı 

yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan tanınmış uluslararası yayınevlerinde Türçe dışında 

bir yabancı dilde yazılmış, kendi uzmanlık alanında bilimsel araştırmaya dayalı araştırma ve ders 

kitapları ile bu tip eserlerde yazarlık, editörlük ve ayrı ayrı kitaplarda olmak üzere bölüm yazarlığı 

yapmak bu kapsamda değerlendirilir. Aynı kitapda birden fazla olan bölüm yazarlığı için yalınız 

birisi için teşvik verilir. Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin kitap haline getirildiği eserler yayın  

teşvik kapsamı dışındadır. Telif hakkı İstanbul Gelişim Üniversitesine verilen ders veya araştırma 

kitaplarınına verilecek teşvik miktarı AYDEK tarafından belirlenir ve verilen teşvik miktarı, yazar, 

editör ve varsa bölüm yazarlarına bölünerek verilir.  

Bu gruptaki yayınlara verilecek teşvik miktarı her yıl belirlenen ölçütler kapsamında ve yazar 

sayısına bölünerek ödenir. 

 

4. Grup Yayınlar: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki 

üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 

kitap yayımlamış olan tanınmış ulusal veya uluslararası yayınevlerinde Türkçe yazılmış veya 

Türkçeye çevrilmiş, kendi uzmanlık alanında bilimsel araştırmaya dayalı araştırma ve ders kitapları 

ile bu tip eserlerde yazarlık, editörlük ve ayrı ayrı kitaplarda olmak üzere bölüm yazarlığı yapmak 

bu kapsamda değerlendirilir. Aynı kitapda birden fazla olan bölüm yazarlığı için yalınız birisi için 

teşvik verilir. Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin kitap haline getirildiği eserler yayın  teşvik 

kapsamı dışındadır. Telif hakkı İstanbul Gelişim Üniversitesine verilen ders veya araştırma 

kitaplarınına verilecek teşvik miktarı AYDEK tarafından belirlenir ve verilen teşvik miktarı, yazar, 

editör ve varsa bölüm yazarlarına bölünerek verilir. Bu gruptaki yayınlara verilecek teşvik miktarı 

her yıl belirlenen ölçütler kapsamında ve yazar sayısına bölünerek ödenir. 

 

5. Grup Yayınlar: Önlisans ve lisans öğretim planlarında yer alan olan zorunlu veya seçmeli, 

derslere destek amaçlı, hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilen ve 

Uzaktan Öğretim Sistemine (ALMS) aktarılan ve telif hakkı İstanbul Gelişim Üniversitesine 

devredilen, Uzaktan Eğitim Birimi Danışma Kurulu tarafından uygun görülen dersleri içermektedir. 

Bu gruptaki yayınlara her yıl belirlenen ölçütler kapsamında yayın desteği verilir.  Teşvik miktarı 

ders içeriğini hazırlayan öğretim elemanı sayısına bölünerek ödenir. 

 

 6. Grup Yayınlar (Atıflar): Adayın, İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli ve SCOPUS ve WEB 

OF SCIENCE Bilimsel atıf İndekslerine giren dergilerde yayınlanan çalışmalarına adayın yazar 

olarak yer almadığı ve bu dergilerde yayınlanan makaleler tarafından bir önceki yıl içinde yapılan 

her bir atıfı kapsamaktadır. Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuşları ön duyurusu, 

editöre mektup, vb., türünden yayınlar bu kapsam dışındadır. Her bir atıf için her yıl belirlenen 

ölçütler kapsamında yayın desteği verilir. Öğretim elemanları bu haklardan kadroda bulundukları 

veya üniversitede görev yaptıkları süre için yayın atıf teşvikinden yararlanabilirler  

 

7. Konferans Desteği : Bu grup, yurtdışı ve yurtiçinde periyodik olarak düzenlenen uluslararası 

veya ulusal bilimsel konferans veya sempozyumları kapsamaktadır. Uluslararası ve ulusal 

konferanslara katılım için öğretim üyesi başına yılda bir defa her yıl belirlenen ölçütler kapsamında 
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destek verilir. Konferans desteklerinde, konferans kayıt ücreti, konaklama ve ulaşım vb., 

harcamaların belgelendirilmesi koşulu aranır. Konferans desteği tam metin bildirinin sözlü sunumu 

için verilir. Poster olarak kabul edilen bildiriler ve tam metin olmayan bildiriler destek kapsamı 

dışındadır. Bir konferans desteği alabilmek için ayrıca aşağıda belirtilen ilkelerin sağlanması ve 

ilgili belgelerin başvuru formuna eklenmesi gerekir. 

a) Uluslararası konferans desteği için TÜBİTAK başvurusu yapılması gerekmektedir. TÜBİTAK 

desteği verilmeyen veya TÜBİTAK başvurusu yapılmayan konferanslar için destek verilip 

verilmeyeceğine veya verilecek miktarın ne olacağına; konferansın niteliği, bilim kurulunda ve 

düzenleme kurulunda yer alan yabancı öğretim üyesinin sayısı, konferansın Scopus veya WOS da 

yer alması, konferansın kaçıncısının düzenlendiği, konferansın bilim alanı ile ilgili olması gibi 

çeşitli kriterler esas alınarak, AYDEK tarafından karar verilir. 

b) Ulusal konferansın en az üçüncüsünün düzenleniyor olması gerekir. 

c) Ulusal konferans başvuru sahibinin bilim alanı ile ilgili olmalıdır. 

d) Konferansın bir web sayfasının, hakem ve/veya bilim kurulunun ve konferans ile ayrıntıların web 

sayfasında yer alması gerekir. 

e) Tam metin bildiri olması gerekir. Konferans desteği istenmeyen başvurularda tam metin bildiri 

aranmaz ve bildiri özeti yeterlidir. 

f) Konferans başvurularına birim Yönetim Kurulu kararı ile izin verilmeli ve  kararda derslerin telafi 

programı belirtilmelidir. 

 

8. Proje Desteği : İstanbul Gelişim Üniversitesinde görev yapan araştırmacıların yer aldığı Avrupa 

Birliği, Türk Ulusal Ajansı, TÜBİTAK veya Devlet Bakanlığı tarafından desteklenen uluslararası 

ve ulusal projeler ile araştırma projelerini kapsamaktadır. 

 

9. Patent Desteği: İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapılmış çalışmalardan dolayı başvuruları 

WIPO(World Intellectual Property Organization) tarafından kabul edilmiş, yeni ve buluş basamağı 

içerdiğine dair araştırma raporu alınmış ve Patent İşbirliği Antlaşmasına (PCT - Patent Cooperation 

Treaty) gereğince uluslararası patent başvuru aşamasına gelmiş olan Uluslararası Patentler ile  Türk 

Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış 

patent başvurularını kapsamaktadır.  

 

İKİNCİ BÖLÜM  

Yayın Teşvik Başvurusu ve Teşvik Ödeme Esasları  

 

       Yayın Teşvik Başvurusu 

 

Madde 3- (1) Yönerge kapsamında yayın desteğinden yararlanmak isteyen ve İGÜ de görev yapan 

tüm yapan akademik ve idari kadro elemanları, misafir öğretim elemanları ve lisansüstü 

bursiyerleri, yönergede yer alan koşulları sağlayan yayınları için bir EK.2, EK.3, EK.4 ve EK.5 

Yayın Teşvik Formlarından uygun olanı doldurularak ilgili birim aracılığı ile Rektörlüğe başvurur. 

Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenmek zorundadır.   

a) YÖKSİS yayın listesi (YÖKSİS şifresi alamayan ve ders saati ücretli öğretim elemanından 
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YÖKSİS yayın listesi istenmez). 

b) Bilimsel terimler ve çalışmada kullanılan kaynakların ve makale basıldıktan sonra makaleye 

yapılan atıfların  dışlandığı IThenticate  Programından Pdf olarak alınan “Benzerlik 

Raporu(intihal raporu)”.  

c) SCOPUS(Q1,Q2,Q3,Q4) veya ESCI (Emerging Sources Ctation Indeks) indeksli makaleler için 

bu sınıfları gösteren sayfanın kopyası.  

d) Bir önceki yıla ait atıflar için SCOPUS veya WOS dan alınan atıfların yılını ve atıf yapılan 

SCOPUS ve WOS indeksli makaleleri gösteren sayfanın örneği. 

(2) Benzerlik ve intihal raporunda toplam benzerlik oranı (intihal oranı) %20 dan fazla olan 

araştırma makaleleri ile benzerlik oranı %30 dan fazla olan derleme makaleleri değerlendirmeye 

alınmaz. 

(3) SCOPUS(Q1,Q2,Q3,Q4) ve WOS bilimsel atıf indeksine giren dergilerde yayınlanan makaleler 

için benzerlik ve intihal raporu aranmaz. 

(4) Ulusal veya uluslararası bilimsel kitaplar, ders ve sanatsal kitaplar ile bu kategorideki kitap 

bölümlerinde benzerlik ve intihal raporu aranmaz. 

(5) Yayın teşvik başvurularında lisansüstü tezlerinden üretilen yayınlar ayrıca belirtilir. Yüksek 

Lisans veya Doktora Tezlerinin kitap haline getirildiği eserler teşvik kapsamı dışındadır . 

(6) AYDEK tarafından makalelerde, Uydurma (Fabrication), Çarpıtma (Falsification), Aşırma 

(intihal- plagiarism), Duplikasyon (Duplication), Dilimleme (Least Publishable Units), Çalışmaya 

destek veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek, Ortak ve aktif katkısı bulunan yazarların 

isimlerini izin almadan makaleden çıkartmak, yazar sıralamasını izinsiz olarak değiştirmek gibi 

etiğe aykırı kabul edilecek davranışlar tesbit edildiğinde makale için bir teşvik verilemez, teşvik 

verilmiş ise geri alınır ve ilgili kişi hakkında soruşturması açılması teklif edilir.  

 

       Teşvik Ödeme Esasları 

 

Madde 4- Her takvim yılı başında Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanını onayı ile Madde 

2 de belirtilen yayın gruplarında tanımlanan akademik yayınlar ve çalışmalar için Türk Lirası 

cinsinden bir “Yayın Teşvik Katsayısı”(YTK) belirlenir. Belirlenen YTK’na göre akademik yayın 

ve çalışmalara ödenecek teşvik miktarı ve koşulları AYDEK Komisyonunun önerisi ve Rektörün 

onayı ile kesinleşir ve EK.1 tablosunda gösterilir.  

 

Madde 5- AYDEK Komisyonu başkanın çağrısı üzerine her yarıyıl en az iki defa toplanır. İhtiyaç 

duyulması halinde AYDEK komisyonu akademik yayınları değerlendirme konusunda destek almak 

üzere kendi üyelerinin dışından başka öğretim üyelerinden destek alabilir ve bu amaçla 

görevlendirme yapabilir. Yayın başvuruları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere 

yılda en az dört kez Madde 2 de belirtilen kategoriler açısından değerlendirerek, AYDEK kararı ile 

birlikte Rektörlüğün onayına sunar. Onaylanan listeye göre teşvik miktarı başvuru yapanların  

banka hesaplarına yatırılır. 

 

Madde 6-Bir öğretim elemanının yayın teşvikinden yararlanabilmesi için bu yayında İstanbul 

Gelişim Üniversitesi adresinin verilmiş olması gerekir.  
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Madde 7- AYDEK onayından geçen yayın başvuruları için ödemeler Mart, Haziran, Eylül ve Ekim 

aylarında olmak üzere yılda dört dönemde yapılır. Yayınlara verilecek teşvik miktarları EK.1 

tablosundaki esaslar çerçevesinde belirlenir. Bir güncelleme yapılıncaya kadar EK.1 tablosu 

geçerlidir.  

 

Madde 8- Bir yayın, yayınlanma tarihinden itibaren en çok iki takvim yılı içinde teşvik verilebilir. 

Yayının değerlendirilmesindeki teşvik miktarı yayının yayınlandığı tarihte geçerli olan yönerge ve 

teşvik miktarına göre yapılır.  

 

Madde 9- Başvuru sahipleri eserin yayınlanma tarihinde İstanbul Gelşim Üniversitesinden ayrılmış 

olsalar dahi yayının yayınlanmak için ilk başvuru tarihinde İstanbul Gelişim Üniversitesinde 

çalıştığını belgelemesi ve yayında İstanbul Gelişim Üniversitesi adresinin gösterilmesi durumunda 

teşvik miktarları ödenir.   

 

Madde 10- İstanbul Gelişim Üniversitesinde öğrenim gören lisansüstü öğrencilere tez 

danışmanları veya dönem projesi danışmanları ile birlikte yaptıkları İGÜ adresli yayınlarına  

ödenecek teşvik miktarı tek yazarlı bir makaleye ödenen teşvik miktarının %25’ni geçemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Genel Hükümler 

 

Madde 11- Bu yönergede öngörülmeyen hususlarda Akademik Araştırmaları ve Yayınları 

Değerlendirme ve Teşvik Komisyonunun önerisi ve Rektörün olumlu görüşünü alınarak karar 

verilir.  

 

       Yürürlük 

 

Madde 12- Bu yönergede belirtilen esaslar İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet 

Başkanlığı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.   

 

Yürütme 

 

Madde 13- Bu yönerge, Rektörlük tarafında yürütülür. 

  

Geçici Madde 1- Bir yayın, yayınlanma tarihinden itibaren en çok iki takvim yılı içinde 

ödüllendirilir. Yayının değerlendirilmesindeki maddi tutar, yayının yayınlandığı tarihte geçerli 

olan yönerge veya Senato Kararları ile belirlenen esaslara ve miktarlara göre hesaplanır. Yayın 

tarihi 2018 yılı olan yayın başvuruları bu  teşvik yönergesi esaslarına ve 2018 yılı için geçerli olan 

EK.1 de belirtilen esaslara göre değerlendirilecektir. 
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EK.2 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL FAALİYETLER TEŞVİK BAŞVURU FORMU  

(ULUSAL ve ULUSLARARASI MAKALELER)  

 Uygun olan kutucuğa bir   

işareti koyunuz. 

 

Journal Metrics-SCOPUS (Q1, % 90-100 (%10- top 10 percent ) dilimi)     

Journal Metrics -SCOPUS (Q1, % 75-89 birinci dilim)    

Journal Metrics -SCOPUS (Q2, % 50-74 ikinci dilim)    

Journal Metrics -SCOPUS (Q3, % 25-49 üçüncü dilim)    

Journal Metrics -SCOPUS (Q4, % 00-24 dördüncü dilim)    

WOS ( ESCI -Emerging Sources Citation Index)    

SCOPUS ve WOS dışında kalan en az üç indeks  tarafından taranan 

ulusal veya uluslararası Alan İndeksli Makaleler 
   

 

 

 

 

Makale Türü  Ulusal :                                    Uluslararası:                   

Makalenin Başlığı  

Derginin Adı   

ISSN Numarası /Web adresi  

Makalenin Dili  

DOI  / WOS Numarası DOI : WOS: 

Cilt No /Sayı No                                   

Sayfa Aralığı                                 

Basım yılı  
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Başvuru sahibinin: 

Adı ve Soyadı  

Unvanı / Görevi  

Fakülte/Yüksekokul Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi  

Bölümü/Programı İnşaat Mühendisliği 

Tel No / E-Posta 05 …….. /  …………@gelisim.edu.tr 
NOT:Teşvik miktarının maaş hesabıma yatırılsın istiyorum (    ). Teşvik miktarının banka hesabıma yatırılsın istiyorum (    ). 
 

Başvuru sahibinin imzası :        Tarih:    . ./ . . / 201. 
            

 
 

Banka Adı / Şube Adı   

Şube Kodu  

Hesap No / IBAN  

NOT 1.  Başvuru formu bilgisayarda doldurunuz ve ekleri ile birlikte ilgili birime başvurunuz.           

          2. Başvuru formuna eklenecek belgeler: 
          a. Makalenin yer aldığı derginin Scopus dilimlerini veya ESCI sınıflarını gösteren sayfasını ekleyiniz 

          b. YÖKSİS yayın listesini müracaat formuna ekleyiniz. 

          c. Alan indeksli makale için IThenticate Programından Pdf olarak alınan toplam“intihal raporu” ekleyiniz.İntihal raporu 

              Üniversite kütüphanesinden alınacak ve Daire Başkanınına onaylatılacak. 

          3. Formunun bir kopyasını e-mail ile Yayın Kurulu Başkanına (nkuruoglu@gelisim.edu.tr)gönderiniz. 

 

 

EK.3 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL FAALİYETLER TEŞVİK BAŞVURU FORMU  
 (ULUSLARARASI / ULUSAL KİTAPLARDA  YAZARLIK , BÖLÜM YAZARLIĞI, EDİTÖRLÜK , KİTAP ÇEVİRİSİ ) 

Uygun olan kutucuğa bir   

işareti koyunuz. 

 

Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitap yazarlığı  

Kendi uzmanlık alanında uluslararası kitap editörlüğü  

Kendi uzmanlık uluslararası kitapta bölüm yazarlığı  

Kendi uzmanlık alanında Türkçe kitap yazarlığı  

Kendi uzmanlık alanında Türkçe kitap editörlüğü   

Kendi uzmanlık alanında Türkçe kitapda editörlüğü  

Türkçeye tercüme edilen kitap yazarlığı  
 

 

Kitabın Niteliği Ulusal : Uluslararası : 

Kitabın Adı ,Yılı  

Kitabın Türü / Basılan Adet   Ders Kitabı:  X Araştırma Kitabı :  

ISBN Numarası  

Kitabın Dili  

Yazar Sayısı  

Alan İndeksli Makaleler  

1. 

2.  

3.  
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Kitabın basıldığı yayınevi veya 

kurum adı ve WEB adresi 
 

Yayınevinin aynı alanda bastığı 

kitap sayısı 
 

Yapılan Görevin Niteliği (Bölüm 

yazarlığı için her kitapta birtek 

bölüm esas alınacaktır) 

Kitap Yazarlığı  

Editörlük  

Bölüm Yazarlığı  

Türkçe Kitap yazarlığı  

Kitap Tercümesi  

Bölüm Başlığı   

Bölüm sayfa aralığı  

Yazar veya Editör Sayısı  

 

Başvuru sahibinin: 

Adı ve Soyadı  

Ünvanı / Görevi  

Fakülte/Yüksekokul  

Bölüm/Program  

Tel No / E-Posta  
NOT:Teşvik miktarının maaş hesabıma yatırılsın istiyorum ( x ). Teşvik miktarının banka hesabıma yatırılsın istiyorum  (   ). 

 

Başvuru sahibinin imzası :        Tarih:     …/ . . / 201. 
     

 
 
 

Banka Adı   

Hesap No veya IBAN  

NOT 1. Formu bilgisayarda doldurunuz.Formunun bir kopyasını e-mail ile Yayın Kurulu Başkanına 

              (nkuruoglu@gelisim.edu.tr)   gönderiniz.  

          2. Kitabın kendisi ekleyiniz.  
          3. YÖKSİS Yayın listesini müracaat formuna ekleyiniz. 

           

 

 

 

 

EK.4 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL FAALİYETLER TEŞVİK BAŞVURU FORMU 

(SCOPUS (Q1,Q2,Q3,Q4) veya WOS (2018 yılı öncesi için) DA YER ALAN MAKALELERE SCOPUS VEYA WOS DA 

YAYINLANAN MAKALELER TARAFINDAN YAPILAN ATIFLAR ) 

ATIF YAPILAN İGÜ ADRESLİ MAKALELER 

Makale Adı Yazarın Kendi Adının Yer Almadığı Atıf Yapan Makaleler Yıl 
Atıf 

Sayısı 
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BAŞVURU SAHİBİ 

Adı ve Soyadı   

Ünvanı / Görevi   

İlgili Birim   

Bölüm/Program   

Tel No / E-Posta   

NOT:Teşvik miktarının maaş hesabıma yatırılsın istiyorum ( x ). Teşvik miktarının banka hesabıma yatırılsın 

istiyorum  (   ). 

Başvuru sahibinin imzası :   Tarih: .../ . . / 201. 

Banka Adı    

Hesap No veya IBAN   

NOT 1. Formu bilgisayarda doldurunuz. Formunun bir kopyasını e-mail ile Yayın Kurulu Başkanına    

(nkuruoglu@gelisim.edu.tr) gönderiniz. 

         2. SCOPUS atıf listesi 

         3. WOS Atıf listesi (2018 yılı öncesi için) 

         

 

 

 

 

EK.5 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL FAALİYETLER TEŞVİK BAŞVURU FORMU 

(UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİNE (ALMS) AKTARILAN VE TELİF HAKKI İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİNE DEVREDİLEN DERSLER) 

ALMS SİSTEMİNE AKTARILAN DERSİN KİMLİK BİLGİLERİ 

DERSİN 

KODU  
DERSİN ADI  TÜRKÇE/İNGİLİZCE 

DERSİN KREDİSİ 
DERSİN YER ALDIĞI BÖLÜM/PROGRAM 

T U K AKTS 

 MAT104 Lineer Cebir  Türkçe  3 0 3 5 Mekatronik Mühendisliği  
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BAŞVURU SAHİBİ 

Adı ve Soyadı   

T.C. Kimlik No   

Unvanı   Görevi: 

İlgili Birim   

Bölüm/Program   

Tel No    E-Posta: 

NOT: Teşvik miktarının maaş hesabıma yatırılsın istiyorum ( x ). Teşvik miktarının banka hesabıma yatırılsın 

istiyorum  (   ). 

Başvuru Sahibinin 

İmzası : 
 Tarih: .../ . . / 201. 

Banka Adı   

Hesap No/IBAN No  

AÇIKLAMA: 

 

 


