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Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı yayınlarda öğretim

elemanının eserlerine yapılan atıfları ifade eder.

Atıf



Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği



Faaliyet Hesaplama Tablosu



•Uyarı 1: SCI, SSCI, SCI Expanded, AHCI indekslerinde taranan

dergilerdeki ve kitaplardaki atıflar için, Web of Science sayfası

üzerinden gerçekleştirilen atıf sorgulama sonucunda, araştırmacının

yayınlarına atıf yapan diğer yayınların listesinin renkli ekran

görüntüsüne ait çıktılar, atıfa dair belge olarak sunulabilir (Yazıcı

çıktısı üzerinde belgenin WOS internet adresinden alındığı

görülebilmelidir).



 Uyarı 2: Metin içerisinde, dipnotlarda ve kaynakçalarda atıfların

renklendirilerek vurgulanması gerekir.

 Uyarı 3: Atıfların değerlendirilmesinde, sadece bu Yönetmelik kapsamında

değerlendirilen yayınlarda veya eserlerde ve bu Yönetmelik kapsamında

değerlendirilen yayınlara veya eserlere yapılan atıflar dikkate alınır,

Sempozyum kitaplarında yer alan bildirilerdeki atıflar kapsam dışıdır.

 Uyarı 4: Başvuru sahibinin kendi yayınlarına veya eserlerine yaptığı atıflar

kapsam dışıdır. Başvuru sahibinin, sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında

üretilen yayınlarına veya eserlerine yapılan atıflar geçerlidir, diğerleri

kapsam dışıdır.

 Uyarı 5: Sadece başvuru yılında alınan atıflar dikkate alınır. Aynı yayın veya

esere bir kitabın veya makalenin farklı bölümlerinde/kısımlarında yapılan

atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak, bölüm yazarları farklı

olan farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi

yapılır.

 Uyarı 6: Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kişi sayısı dikkate alınmaz, her

bir araştırmacı için ayrı puanlama yapılır.



1. Atıf yapan eserin ilk sayfası

2. Atıfın bulunduğu sayfa

3. Kaynakçada atıfın bulunduğu sayfa

4. Atıf yapan derginin tarandığı index sayfası

5. Atıf alan eserin ilk sayfası

Atıflara İlişkin Sunulacak Belgeler
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Atıf yapan eserin ilk sayfası

Atıfa Dair Belgeler - 1
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Atıfın bulunduğu sayfa

Atıfa Dair Belgeler - 2
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Atıfa Dair Belgeler - 3

Kaynakça da atıfın bulunduğu  

sayfa



Atıf yapan esere ait derginin tarandığı index sayfası 

Atıfa Dair Belgeler -4
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Atıf alan eserin ilk sayfası

Atıfa Dair Belgeler - 5



Web of Science sayfasında yer almayan atıflar için; atıf yapan

makalenin ilk sayfası (isim, basım yılı, yayınevine ilişkin belge) esere

atıf yapılan sayfa ya da atıf yapıldığını gösteren belge ve kaynakça

listesi) verilmelidir.







Bir atıfa ait tüm belgeler PDF birleştirme programı ile birleştirilerek 

sisteme tek dosya halinde yüklenmelidir. Arama motoruna PDF 

birleştirme yazılarak herhangi bir uygulama tercih edilebilir.

Eklenen tüm belgelerin tek PDF dosyası halinde 

sunulması







Eser No: 637084 – SCI-Expanded: 1

Atıfa ait kanıtlayıcı belgelerin hepsinin tek bir PDF dosyası halinde

sunulması istenmektedir.

Kanıtlayıcı belgelerin birleşiminden 

oluşan pdf dosyası da başvuru 

belgesindeki eser numarasına ve 

puan talep edilen kategoriye göre 

isimlendirilmelidir.



Web of Science

Kullanarak Atıf Hazırlamak İsteyenler İçin Örnek


















