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   İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

   ULUSAL VEYA ULUSLARARASI MAKALELER İÇİN TEŞVIK BAŞVURU FORMU 

   (Incentive Application Form for National or International Articles) 

 

Uygun olan kutucuğu (X) 

ile işaretleyiniz (Mark the 

appropriate box with X ) 

 

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

Journal Metrics -SCOPUS (Q1, % 75-89, birinci dilim- 1st quartile)  

Journal Metrics -SCOPUS (Q2, % 50-74, ikinci dilim - 2nd quartile)  

Journal Metrics -SCOPUS (Q3, % 25-49, üçüncü dilim -3rd quartile)  

Journal Metrics -SCOPUS (Q4, % 00-24, dördüncü dilim - 4th quartile)  

WOS ( ESCI -Emerging Sources Citation Index)  

SCOPUS ve WOS dışında kalan en az üç indeks  tarafından taranan 

ulusal veya uluslararası Alan İndeksli Makaleler(National or International 

Area Indexed Articles, listed by at least three indexes other than SCOPUS and WOS) 
 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin (the applicant): 
Adı ve Soyadı(Name and Surname)  

Unvanı / Görevi (Title / Position)  

Akademik Birim (Academic Unit)  

Bölümü/Program(Department /Program)  

Tel No / E-Posta( Phone No / E-Mail)  
 

 

Başvuru sahibinin imzası : 

(Signature of the applicant)     Tarih(date):    ...  / .. / 2020        
 

Banka Adı / Şube Adı (Bank Name / Branch Name)  

Hesap veya IBAN Numarası (Account or IBAN number)  

NOT(note): 1.  Başvuru formu bilgisayarda doldurunuz ve ekleri ile birlikte ilgili birime başvurunuz (fill in the form on the computer and give it 

to The Dean of Faculty / Director of School)           

2. Başvuru formuna eklenecek belgeler (Documents to be added to the application form): 

a. Derginin Scopus veya WOS sınıflarını gösteren sayfasını ekleyiniz. (Add the page of the journal showing SCOPUS or WOS classes) 

b. YÖKSİS yayın listesini ekleyiniz (Add the list of YÖKSİS publications). 

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

(Raporun ilk iki sayfası ile son bölümdeki benzerlik analizinin tamamının çıktısı yeterlidir.) (For the field indexed article,  

please add the total "plagiarism report" as PDF from IThenticate or TURNITIN Program. The first two pages of the report and  

the printout of the whole similarity analysis in the last section are sufficient.) 

d. İntihal raporu Kütüphane Daire Başkanına onaylatılmalıdır. (The plagiarism report must be approved by the Head of Library.) 

3. Bu formun Microsoft Word formatını e-mail ile (nkuruoglu@gelisim.edu.tr) adresine gönderiniz (Send the Microsoft Word format of the  

form to (nkuruoglu@gelisim.edu.tr) e-mail address). 

Makale Türü(Article Type) 
Ulusal(National):                                  Uluslararası(Internatio

nal) :               
 

Makalenin Başlığı(Article Title)  

Derginin Adı (Name of the Journal )  

ISSN Numarası (ISSN Number)  

Makalenin Dili(Article Language)  

DOI/WOSNumarası(DOI/WOS Number)  WOS: 

Cilt  ve Sayı Numarası  (Volume and Issue Number)                                  

Sayfa Aralığı(Page Range )                                 

Basım yılı (Year of publication)  

Yazar Sayısı (Number of Authors)  
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