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FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Ha** YÜ**  80.00 

2 Ha** NE** 

 Eser No: 7501146 nolu eserde atfın indeks bilgisi olmadığı için çıkarılmış 0.30 puan silinmiştir. 

 Eser No: 422564 nolu eserde 1 SCI atıfta cilt numarası olmadığı için çıkarılmış 1.20 puan silinmiştir. 

 Eser No: 6307715 nolu eserde 1 SCI atıfta cilt numarası olmadığı için çıkarılmış 1.20 puan 

silinmiştir. Atıf puanı 33.00’dan 30.30’a düşürülmüştür. 

52.95 

3 On** AT** 

 Eser No: 6720674 nolu eserde 4 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için çıkarılmış 4.80 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 4544325 nolu eserde 3 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için çıkarılmış 3.60 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 2973954 nolu eserde 2 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için çıkarılmış 2.40 puan 

silinmiştir. Atıf puanı 32.40’dan 21.60’a düşürülmüştür. 

29.44 
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4 Kı** ŞE**  31.84 

5 Öz** KO**  35.62 

6 Mu** BE**  70.00 

7 Hi** ME** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Eser No: 6244293 nolu eserde 1 SCI atıfta 2022 yılına ait olduğu için çıkarılmış 1.20 puan silinmiştir. 

 Eser No: 6891380 nolu eserde 6 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için çıkarılmış 7.20 puan 

silinmiştir. Atıf puanı 38.70’den 30.30’a düşürülmüştür. 

 Eser No: 7466771 nolu eserde bildiri tam metni eksik olduğu için çıkarılmış 1.80 puan silinmiştir. 

49.20 

8 Se** MA** 
 Eser No: 4363515 nolu eserde 1 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için çıkarılmış 1.20 puan 

silinmiştir. Atıf puanı 33.60’dan 32.40’a düşürülmüştür. 
43.58 

9 Do** İL** 

 Eser No: 7513056 nolu esere dair yayınevinden veya editörden gelen davet mektubu veya sözleşme 

eksik olduğundan 7.5 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7510260 nolu esere dair indeks bilgisi eksik olduğundan 2.025 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7512986 nolu esere dair yayınevinden veya editörden gelen davet mektubu veya sözleşme 

eksik olduğundan 7.5 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7510053 nolu esere dair indeks bilgisi eksik olduğundan 3.6 puan silinmiştir. 

 Eser No: 6891676 nolu esere dair indeks bilgisi eksik olduğundan 3.6 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7510004 nolu esere dair indeks bilgisi eksik olduğundan 3.6 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7514178 nolu esere dair Katılım Belgesi, en az 5 ülkeden katılım olduğunu gösterir belge ve 

tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından olduğunu gösterir belge eksik olduğundan 1.35 puan 

silinmiştir. 

14.995 

10 Ni** MU** 
 Eser No: 5223711 nolu eserde 1 diğer indeks atıfta belgelenen çalışmanın ismi ile atıf yapan 

kaynakçadaki çalışmanın isimleri farklı olduğundan 0.30 puan silinmiştir. 
38.10 

11 Öm** DE**  68.90 

12 Er** DE** 
 Eser No: 7525764 nolu eserde tebliğlerin yarısından fazlasında yabancı olması kriterini 

sağlanmadığından 2.4 puan silinmiştir. Tebliğ puanı 22.20’den 19.80’e düşürülmüştür. 
79.80 

13 Ta** ÖZ** 

 Eser No: 5716390 nolu eserde 1 SCI atıfta atıf yapan çalışmanın basım yılı 2022 olduğu için 1.20 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 7433370 nolu eserde 1 SCI atıfta atıf yapan çalışmanın basım yılı 2022 olduğu için 1.20 

puan silinmiştir. 

66.30 



 Eser No: 7432567 nolu esere dair yayınevinden veya editörden gelen davet mektubu veya sözleşmeye 

dair eklenen belgede herhangi bir davet veya sözleşme ibaresi olmadığından 4.5 puan silinmiştir. 

Yayın puanı 39.9’dan 35.4’e düşürülmüştür. 

14 Ad** YO** 

 Eser No: 6917923 nolu eserde 1 SCI atıfta atıf yapan çalışmanın basım yılı 2022 olduğu için 1.20 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 7187566 nolu esere dair yayınevinden veya editörden gelen davet mektubu veya sözleşmeye 

dair eklenen belgede herhangi bir davet veya sözleşme ibaresi olmadığından 4.5 puan silinmiştir. 

33.30 

15 Ve** NE** 
 Eser No: 5223711 nolu eserde 1 diğer indeks atıfta belgelenen çalışmanın ismi ile atıf yapan 

kaynakçadaki çalışmanın isimleri farklı olduğundan 0.30 puan silinmiştir. 
35.10 

16 Ye** AK**  35.10 

17 Öz** ER**  30.90 

18 Se** KA**  30.00 

19 Hü** ME** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Eser No: 3609288 nolu eserde proje süresinin en az 9 ay olması koşulu ve AR-GE projesi olarak 

kabul edilebilmesi için gerekli belgeler eksik olduğundan 4.00 puan silinmiştir. 

 Eser No: 3609285 nolu eserde proje süresinin en az 9 ay olması koşulu ve AR-GE projesi olarak 

kabul edilebilmesi için gerekli belgeler eksik olduğundan 4.00 puan silinmiştir. 

 Eser No: 447699 nolu eserde araştırma süresi en az 2 ay olması koşulu sağlanmadığından 9.00 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 447693 nolu eserde araştırma süresi en az 2 ay olması koşulu sağlanmadığından 9.00 puan 

silinmiştir. 

60.00 

20 Mi**DU** 

 Başvuru sahibinin tüm atıflarında, atıf yapılan eserleri eklenmediğinden 30 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 7402329, Eser No: 7402107, Eser No: 7110145 tebliğlerin sunulduğu sempozyumların 

uluslararası olduğuna dair belge mevcut olmadığından 9 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 7402259 nolu eserde tebliğin sunulduğu sempozyumun uluslararası niteliğe sahip 

olmadığından 3 puanı silinmiştir. 

30.00 

21 Ad** BA**  39.90 

22 Öz** KI** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 

 Başvuru Yöksis çıktısındaki sıralamaya uygun, eksiksiz ve Yöksis eser no ile uyumlu bir şekilde 

ilişkilendirilmediğinden incelemeye alınmamıştır. 

0 



23 Di** AT** 

 Eser No: 7248188 nolu eserde tebliğin uluslararası niteliğe sahip olmadığından 3 puanı silinmiştir. 

 Eser No: 7248179,  nolu eserde tebliğin uluslararası niteliğe sahip olduğu belge bulunmadığından 3 

puanı silinmiştir. 

 Eser No: 6071672, Eser No – 3614391, Eser No – 7024288, Eser No: 7024288 ilgili atıflarda, atıf 

yapılan eserlerin ilk sayfaları mevcut olmadığından 5.4 puanı silinmiştir. 

33 

24 Ey** AY** 

 Eser No: 7179110 alan indeksi şartını sağlamadığından 1,5 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 7393635 alan indeksi şartını sağlamadığından 1,5 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 7113365 numaralı kitap bölümünde, yayınevinin uluslararası olduğuna dair belge mevcut 

olmadığından ulusal kitaba indirilerek 1,5 puan silinmiştir. 

 Eser No: 6292224, 6073145 (2 adet) ve 6324266 nolu eserlerinde “alan indeksi atıf” şartını 

sağlamadığından 1.20 puanı silinmiştir. 

34.50 

25 Az** YA**  30.60 

26 Ha** SA** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 

 Eser No: 7145873, 7115601 ve 6976351 nolu eserlerinde beyan edilen dergiler alan indeksi niteliği 

taşımadığından (TR Dizin indekslerindeki makaleler kapsamında 7.50 değil 6.00 puan etmektedir) 

her bir eserden 1.50 puan toplamda 4.50 puanı silinmiştir. 

 Eser No: 7169829 ve 4683611 nolu eserlerinde “alan indeksi atıf” şartını sağlamadığından her bir 

eserden 0.30 puanı toplamda da 0.60 puanı silinmiştir. 

27.60 

27 Se** UR** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 

 Eser no: 7415111’de, 7415068’de, 7415025’te ve 7414947’te sözleşmeleri veya davet mektupları 

mevcut değildir. Bu sebeple toplamda 30 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 7416284’te ve 7416320’da “Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin 

uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ 

sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar 

tarafından sunulması esastır” şartını sağlamamaktadır. Bu sebeple 6 puan düşürülmüştür. 

30.00 

28 Ak** Bİ** 

 Eser No: 3614306 nolu eserdeki proje AR-GE niteliği olmadığından 2 puan kesilmiştir. 

 Yayın Eser No: 7503576, davet mektubu veya sözleşme mevcut olmadığından 4,5 puan 

düşürülmüştür. 

37,80 

29 Nu** AY** 
 Eser No: 7449435’deki yayınevi uluslararası şartları sağlayan belgede zikredilen kitap sayıları 

wordcat sitesinden teyit edilememiştir. Bu sebeple puan 6.00’dan 3.6’ya düşürülmüştür. Buna ek 
1.20 



olarak söz konusu yayınevi ulusal kabul edilecekse de davet mektubu bulunmadığı için bu 3.60 puan 

da silinmiştir. Toplamda 6.00 puanın hepsi düşürülmüştür. 

 Eser no: 7447183’de davet mektubu bulunmadığı için 6 puan düşürülmüştür. 

 Eser no: 7449181’deki yayında davet mektubu mevcut değildir. Bu sebeple 6 puan düşürülmüştür. 

 Eser no: 7447055’deki yayın için davet mektubu mevcut değildir. Bu sebeple 6 puan düşürülmüştür. 

 Eser no: 7147425’deki yayını kanıtlayan belgeler sistemde mevcut değildir. Bu sebeple 4.80 puan 

düşürülmüştür. 

 Eser no: 7449319’daki tebliğ uluslararası şartları sağlamadığı için 2.40 puan düşürülmüştür. 

 Eser no: 744848539’daki tebliğde beş farklı ülkeden katılımcı olması şartı gözlemlenemediği için 

2,40 puan düşürülmüştür. 

 Eser no: 7448306’daki tebliğ uluslararası sempozyum niteliğini taşımamaktadır. Bu sebeple 2,40 

puan düşürülmüştür. 

 Eser no: 7448043’deki tebliğde beş farklı ülkeden katılımcı olma şartı gözlemlenemediği için 2,40 

puan düşürülmüştür. 

 Eser no: 7447409’daki tebliğde beş farklı ülkeden katılımcı olma şartı gözlemlenemediği için 2,40 

puan düşürülmüştür. 

30 Ne** AR** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 

 Eser No: 7526396’da Sözleşme veya davet mektubu ve yayınevinin uluslararası olduğuna dair belge 

mevcut değil. Bu sebeple 7.5 Puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 7411518’de Sözleşme veya davet mektubu mevcut değil. Bu sebeple 7.5 Puan 

düşürülmüştür. 

 Eser No: 2208262’de atıfla ilgili evrak sisteme yüklenmediği için 0.6 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 3453834’de uluslararası kitapta atıf ile ilgili olarak yayınevine ait uluslararası olduğunu 

gösteren belge mevcut olmadığı için 2.4 puan düşürülmüştür. 

 Eser no: 3259578’de uluslararası kitapta atıf ile ilgili olarak yayınevine ait uluslararası olduğunu 

gösteren belge mevcut olmadığı için 2.4 puan düşürülmüştür. 

 Eser no: 793498’de diğer uluslararası indekslerde taranan dergi olduğunu gösteren indeks bilgisi 

mevcut olmadığından 0.6 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 3453556’da bulunan iki tane uluslararası kitapta atfa dair yayınevinin uluslararası olduğunu 

gösteren belge mevcut olmadığından 4.8 puan düşürülmüştür. 

13.20 



 Eser No: 3453641’de uluslararası kitapta atıf ile ilgili olarak yayınevine ait uluslararası olduğunu 

gösteren belge mevcut olmadığı için 2.4 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 7411754’te tebliğin sunulduğu sempozyumun uluslararası olduğuna dair katılımcıların en az 

%51’inin Türkiye dışından olduğuna dair bir belge mevcut değildir. Ayrıca beş farklı ülkeden 

katılımcı şartını gösteren katılımcı listesi mevcut değildir. Bu sebeple 3 puan düşürülmüştür. 

 Toplamda da 31.20 puanı düşürülmüştür. 

31 Mu** TU** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 

 Eser 7414472’deki tebliğde katılımcıların %51’i Türkiye dışından olma şartı yerine getirişmiş olsa da 

beş farklı ülkeden katılımcı şartı mevcut değildir. Bu sebeple 3 puan düşürülmüştür. 

36.90 

32 Tol** AK**  Eser no: 6885359’da eser sahibinin yayının ilk sayfası bulunmadığı için 3 puanı düşürülmüştür. 36.60 

33 Mu** KA** 

 Eser no: 3611962’deki projede hem dokuz aylık süre zarfı hem de AR-GE niteliğine haiz olma şartı 

gözlemlenemediği için 2 puan kesilmiştir. 

 Eser No 361126’deki proje AR-GE niteliğine haiz olmak şartını taşımadığı için 2 puan 

düşürülmüştür. 

42.30 

34 Mu** AR** 

 Eser No.3611677 numaralı proje AR-GE kapsamında sayılamayacağından dolayı 4 puan 

düşürülmüştür. 

 Eser No.3615253 numaralı proje AR-GE kapsamında sayılamayacağından dolayı 4 puan 

düşürülmüştür. 

 Eser No.446509 numaralı Araştırma,  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü’nün yazısında araştırmanın 10 gün olarak gösterildiği buna karşın asgari 

araştırma süresinin 2 ay olarak belirtildiğinden 15 puanı silinmiştir. 

39.90 

35 Me** BÜ** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Eser No: 5316339, Eser No: 5316339, Eser No: 5316339, Eser No: 5776327, Eser No: 6788086, Eser 

No: 5316339 numaralı atıflarda, atıf yapılan eserlere dair bilgi mevcut olmadığından 7.50 puan 

düşürülmüştür. 

30.00 

36 Me** Ay** 

 Eser no: 960582’de kaynakça mevcut değil ve yayınevinin uluslararası olduğunu gösteren belge yok. 

Bu sebeple 2.4 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 2801195’te kaynakça mevcut değil ve yayınevinin uluslararası olduğunu gösteren belge 

yok. Bu sebeple 2.4 puan düşürülmüştür. 

28.80 



 Eser no: 2322766’da kaynakça mevcut değil ve yayınevinin uluslararası olduğunu gösteren belge 

yok. Bu sebeple 2.4 puan düşürülmüştür. 

 Eser no: 7471840’daki bildirideki katılımcılar %51 oranında yurtdışı katılımlı olmasına rağmen beş 

farklı ülkeden katılımcı zorunluluğuna dair açıkça ülke isimleri belirtilmemiştir. Bu sebeple 3 puan 

düşürülmüştür. 

37 Çu** ÇE**  46.20 

38 Fi** YU**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır YÖKSİS Çıktısı yeniden düzenlenmelidir. 37.50 

39 Ke** ER** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır YÖKSİS Çıktısı yeniden düzenlenmelidir. 

 Eser No: 7410482 Derginin indeks ve jenerik sayfaları bulunmamaktadır.  4,8 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7472075 Yayınevi uluslararasılık belgesi ve yayınevi sözleşmesi veya davet mektubu 

bulunmamaktadır. 7,5 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7014665 Sempozyum katılım belgesi ve program bulunmamaktadır. 2,4 puan silinmiştir. 

 Eser No: 4779659 Atıf alan eserin ilk sayfası ve atfın yapıldığı eserin jenerik ve indeks bilgileri 

bulunmamaktadır. 0,6 puan silinmiştir. 

23.40 

40 İl** GUL**  67.80 

41 Af** BA**  53.40 

42 Es** AY** 

 Eser No: 6766681 nolu eserde atıf alınan eserin ilk sayfa bilgisi bulunmamaktadır. Filoloji alan 

indeksleri ÜAK’ta tanımlı olmadığından “diğer uluslararası hakemli dergilerde atıf” başlığında 

puanlanması gerekmektedir. 0.9 puan silinmiştir. 

 Eser No: 6360745 nolu eserde atıf alınan eserin ilk sayfa bilgisi bulunmamaktadır. 7.2 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 6766594 nolu eserde atıf alınan eserin ilk sayfa bilgisi bulunmamaktadır. Filoloji alan 

indeksleri ÜAK’ta tanımlı olmadığından “diğer uluslararası hakemli dergilerde atıf” başlığında 

puanlanması gerekmektedir. 3.9 puan silinmiştir. 

 Eser No: 4304566 nolu eserde atıf alınan eserin ilk sayfa bilgisi bulunmamaktadır. Filoloji alan 

indeksleri ÜAK’ta tanımlı olmadığından “diğer uluslararası hakemli dergilerde atıf” başlığında 

puanlanması gerekmektedir. 1.5 puan silinmiştir. 

 Eser No: 3995712 nolu eserde atıf alınan eserin ilk sayfa bilgisi bulunmamaktadır. Filoloji alan 

indeksleri ÜAK’ta tanımlı olmadığından “diğer uluslararası hakemli dergilerde atıf” başlığında 

puanlanması gerekmektedir. 0.6 puan silinmiştir. 

45.00 



 Eser No: 6766869 nolu eserde atıf alınan eserin ilk sayfa bilgisi bulunmamaktadır. Filoloji alan 

indeksleri ÜAK’ta tanımlı olmadığından “diğer uluslararası hakemli dergilerde atıf” başlığında 

puanlanması gerekmektedir. 8.1 puan silinmiştir. 

 Eser No: 5731995 nolu eserde atıf alınan eserin ilk sayfa bilgisi bulunmamaktadır. Filoloji alan 

indeksleri ÜAK’ta tanımlı olmadığından “diğer uluslararası hakemli dergilerde atıf” başlığında 

puanlanması gerekmektedir. 0.9 puan silinmiştir. 

 Eser No: 6766499 nolu eserde atıf alınan eserin ilk sayfa bilgisi bulunmamaktadır. 4.8 puan 

silinmiştir. 

 

43 Mu** İP** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Eser No: 7253407 nolu eserde Yayınevi uluslararasılık belgesi ve sözleşmeler bulunmamaktadır. 

30.00 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7181703 yayınevi uluslararasılık belgesi ve sözleşmeler bulunmamaktadır. 30.00 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 7446208 yayınevi uluslararasılık belgesi ve sözleşmeler bulunmamaktadır. 7.50 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 3762554 Atıf yapılan eserin ilk sayfa bilgisi bulunmamaktadır. 0.6 puan silinmiştir. 

 Eser No: 1091012 Atıf yapılan eserin ilk sayfa bilgisi bulunmamaktadır. 7.8 puan silinmiştir. 

 Eser No: 4359899 Atıf yapılan eserin ilk sayfa bilgisi bulunmamaktadır. 0.6 puan silinmiştir. 

 Eser No: 715455 Atıf yapılan eserin ilk sayfa bilgisi bulunmamaktadır. 0.6 puan silinmiştir. 

 Eser No: 3572173 Atıf yapılan eserin ilk sayfa bilgisi bulunmamaktadır. 0.6 puan silinmiştir. 

0.00 

44 Su** AL**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 42.30 

45 Gö** Bİ**  Eser No: 7238857 nolu eserde indeks bilgisi eksik olduğundan 10.80 puan silinmiştir. 30.00 

46 Hü**ER**  33.60 

47 Gü** CE** 
 Eser No: 5495496 nolu eserde 1 ULAKBİM atıfta indeks bilgisi yanlış olduğundan 0.30 puan 

silinmiştir. 
49.50 

48 Se** TE**  30.00 

49 Eb** AY** 
 Eser No: 7260553 nolu eserde atıf alınan eserin ilk sayfa bilgisi eksik olduğundan 1.2 puan 

silinmiştir. 
35.40 



 Eser No: 7433722 nolu eserde atıf alınan eserin ilk sayfa bilgisi bulunmamaktadır. 2.4 puan 

silinmiştir. 

50 Be** DE** 
 Eser No: 7433474 nolu esere dair herhangi bir belge sunulmadığından 10.80 puan silinmiştir. 

Eser No: 2019543 nolu eserdeki atıf SSCI, SCI, SCIE indeksi olmadığından 1.20 puan silinmiştir. 
57.20 

51  İn** KA** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Adayın başvurusu, Akademik Teşvik Başvuru kılavuzunda belirtilen YÖKSİS çıktısındaki 

sıralamaya uygun, eksiksiz ve YÖKSİS Eser No ile uyumlu bir şekilde ilişkilendirilmediğinden 

incelemeye alınmamıştır. 

0.00 

52 Gü** UĞ** 

 Eser No: 7450935 nolu eserde indeks bilgisi eksik olduğundan 4.50 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7450790 nolu eserde indeks bilgisi eksik olduğundan 1.80 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7451438 nolu eserde içindekiler bilgisi eksik olduğundan 3.0 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7451513 nolu eserde içindekiler bilgisi eksik olduğundan 3.0 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7451623 nolu eserde içindekiler bilgisi eksik olduğundan 3.0 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7451669 nolu eserde içindekiler bilgisi eksik olduğundan 3.0 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7451746 nolu eserde içindekiler bilgisi eksik olduğundan 3.0 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7451824 nolu eserde içindekiler bilgisi eksik olduğundan 3.0 puan silinmiştir. 

13.2 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

 
Adı ve Soyadı Açıklama Nihai 

Puan 

1 Mu** BÜ** 

 Eser No: 7419398 nolu eserde kitabın basım bilgilerinin yer aldığı belgenin olmadığı, aynı eser nosuna 

ait yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu veya sözleşmenin de olmadığı tespit edilmiş bu 

yayın çıkarılmış ve yayın bölümünden 7.5 puan silinmiştir (Ham puan yüksek olduğundan net puana 

etki etmemiştir).  

 Eser No: 3873885 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı, aynı eser noya ait 8. 

ve 9. atıflara ait dizin bilgisi olmadığından yayına ait 4.5 puan silinmiştir. 

 Eser No: 2930921 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı, 1. Atfın yer aldığı 

derginin SSCI, SCI-Exp, AHCI olmadığı, 2. Atfın yer aldığı derginin ise dizin bilgisinin bulunmadığı 

için 1.5 puan silinmiştir. 

 Eser No: 2675704 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı, 1. Atfın yer aldığı 

30.00 



derginin SSCI, SCI-Exp, AHCI olmadığı, 2. Atfın yer aldığı derginin ise dizin bilgisinin bulunmadığı 

için 1.5 puan silinmiştir. 

 Eser No: 6853069 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı, atfın yer aldığı 

derginin ise dizin bilgisinin bulunmadığı için 1.5 puan silinmiştir. 

 Eser No: 2677271 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı, atfın yer aldığı 

derginin SSCI, SCI-Exp, AHCI olmadığı için 1.2 puan silinmiştir. 

 Eser No: 2629671 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı, atfın yer aldığı 

dergilerin ise dizin bilgisinin bulunmadığı için 0.6 puan silinmiştir. 

 Eser No: 5433038 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı, atıf yapılan diğer 

uluslararası hakemli derginin dizin bilgisinin bulunmadığı için 0.6 puan silinmiştir. 

 Eser No: 6853941 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı için 0.3 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 2626507 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı, atfın yer aldığı 

derginin SSCI, SCI-Exp, AHCI olmadığı için 1.2 puan silinmiştir. 

 Eser No: 2677016 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı, atfın yer aldığı 

derginin SSCI, SCI-Exp, AHCI olmadığı için 1.2 puan silinmiştir. 

 Eser No: 2629805 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı için 0.3 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 3818870 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı, atfın yer aldığı 

dergilerin ise dizin bilgisinin bulunmadığı için 0.3 puan silinmiştir. 

 Eser No: 2626440 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı için 0.3 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 4768754 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı için 0.3 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 2629772 nolu eserde atıf yapılan çalışmanın ilk sayfasının bulunmadığı için 0.3 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 7402388 nolu esere ait tebliğin tam metninin yayımlandığı kitabın kapak, basım, içindekiler 

sayfaları ile bildiri metninin bulunmadığı ve tebliğe ait katılım belgesinin/sunum yaptığına dair 

belgenin olmadığı için 3 puan silinmiştir.  

2 Hü** YI**   YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 33.60 

3 Şu** DU**  38.25 

4 A** GÖ**  63.00 

5 Şe** AL**  37.20 

6 Sa** GÜ**  33.30 



7 Ta** AT** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Eser No 4440418,  Eser No 4984784 ve Eser No 2853470no.’lu eserde atıfa editör listesi eklenmediği 

için çıkarılmış ve 0,9 puan silinmiştir. 

 Eser No 2865454 no.’lu eserde uluslararası yayın evi belgesi ve beş yıllık yayın yaptığına dair belge 

eksik (Isrer) olduğu için çıkarılmış ve 1,20 puan silinmiştir. 

 Eser No 398456 no.’lu eserde Anadil Eğitim Dergisi indeks sayfası eksik olduğu için çıkarılmış ve 0,3 

puan silinmiştir. 

 Eser No 235170 no.’lu eserde YÖKSİS çıktısındaki SSCI atıfı, alan indeksli olduğu için ve 0,75 puan 

silinmiştir. 

45.00 

8 Be** KA** 

 Eser No: 3023210 nolu eserde uluslararası yayın evi belgesi ve beş yıllık yayın yaptığına dair belge 

eksik olduğu için çıkarılmış ve 1,20 puan silinmiştir. 

 Eser No: 2969383 nolu eserde Katrancı ve Biçer atıfının indeks bilgisi sayfası hatalı olduğu için 

çıkarılmış ve 0,3 puan çıkarılmıştır.  

60.00 

9 Kü** BO**   YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 31.35 

10 Ay** ER**  31.80 

11 Öz** AK** 

 Eser No 7371779,  Eser No 7371273, Eser No 7183170, Eser No 7126203 ve Eser No 7156162 no.’lu 

eserlerde makalelerin tam metni eksik olduğu için 22,8 puan silinmiştir. 

 Eser No 7331945 ve Eser No 5888478 no.’lu eserlerde uluslararası yayınevi belgesi ve tam metin eksik 

olduğundan 12 puan silinmiştir. 

 YÖKSİS belgesinde beyan edilen atıflardaki eser no.’ları ile sisteme girilen atıf numaraları 

uyuşmamaktadır. Beyan edilen atıf bilgileri eksiksiz olduğundan puan silinmemiştir. 

3.00 

12 Ar** ÖN**   YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 37.65 

13 Me** GO** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır 

 Eser No 4205982 no.’lu eserde kendi makalesinin ilk sayfası eksik olduğu için 1,2 puan silinmiştir. 

 Eser 7169875 no.’lu eserin yayınevinin 5 yıldır faaliyet gösterdiğine dair belge eksik olduğu için 4,5 

puan silinmiştir. 

 Eser No 5071218 ve Eser No 6739497 no.’lu eserlerde editör kurulu eksik olduğu için 0,6 puan 

silinmiştir. 

 Eser No 3644254, Eser No 4380499,  Eser No 6473471 ve Eser No 6175594 no.’lu eserlerde 

uluslararası yayın evi belgesi eksik olduğu için 4,8 puan silinmiştir. 

28.05 

14 Tu** SÖ**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 38,85 



 Eser No 4380499 ve Eser No 3644254 no.’lu eserlerde uluslararası yayınevi belgesi eksik olduğu için 

2,4 puan silinmiştir. 

 Eser No 6833079 no’lu eserde kaynakça sayfası eksik olduğu için puan 0,3 puan silinmiştir. 

 Eser No 4627341, Eser No 5071218, Eser No 6739497 ve Eser No 6833873 no.’lu eserlerde editör 

listesi eksik olduğu için 1,2 puan silinmiştir. 

 Eser No 4205982 no.’lu eserde kendi makalesinin ilk sayfası eksik olduğu için 1,2 puan silinmiştir. 

15 Mu** DE** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Eser No 5863967, Eser No 3048980, Eser No 3034021 (TR dizinli makale), Eser No 3521979 (3 adet 

TR dizinli makale), Eser No 3048696 (2 adet diğer Uluslararası indekste taranan makale), Eser No 

3036126 (2 adet TR dizinli makale) ve Eser No 3555237 (TR dizinli makale) no.’lu eserlerde atıf 

yapılan sayfa eksik olduğu için 6,6 puan silinmiştir. 

39.60 

16 At** KA**  30.00 

17 Es** AL**   YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 43.20 

18 So** BE**  43.50 

19 Sü** YE**   YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 49.70 

20 Şü** İL**   YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 42.60 

21 Uğ**AK**  40.80 

22 Ar** Bİ**   YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 65.20 

23 Ni** GÜ**   YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 33.60 

24 Ha** GÜ**  49.70 

25 Tu** İN**  35.60 

26 Ha** KA**  30.00 

27 Mu** TA**   YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 66.15 

28 İk** ÇI** 

 Eser No: 2652212 nolu sistemsel bir hatadan dolayı sisteme yüklenemediği için görülmemektedir. 

(4.8 puan) 

 Eser No:6469697 nolu eserde başka bir kaynak atıf gösterimi yapılmıştır. (1.2 puan) 

 Eser No: 6469700 nolu eserde 4 uluslararası kitap atıfından 2’sinin kaynakça kısımları eksik 

olduğundan ve bu alandan 2.4 puan silinmiştir. 

46.95 

 

 



İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Se** YI**  33.60 

2 Er** KA**  60.00 

3 Yu** ZE**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 62.40 

4 Se** ÖZ**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 39.00 

5 Fi** ÇE**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 32.40 

6 Le** GE** 

 7526955 nolu eserin dergi adı yanlıştır. Derginin adı Türk Turizm Araştırmaları Dergisi değil Sosyal, 

Beşeri ve İdari Bilimler Dergisidir. Dergi indeksleri (Diğer İndeks) aynı olduğu için puan 

değişmemiştir. 

 7300855 nolu esere yapılan atıf olmadığından 0.6 Puan Ham Puanından düşülmüştür. 1717164 nolu 

esere yapılan 2 adet atıfın 2022 yılına ait olduğu için 3.6 puan Ham Puandan düşürülmüştür. Bu 

düzeltmeler ham puandan düşüldüğü için net puan değişmemiştir. 

37.50 

7 De** ÖZ**  42.00 

8 Yu** KU** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Müracaat sahibinin eser incelemesi neticesinde, Bölüm Akademik Teşvik Komisyonu 6998475 nolu 

eserin akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde belirtilen İktisat Yayınevinin uluslararası yayınevi 

statüsünü sağlamadığından ulusal yayınevi statüsünde değerlendirmiş ve 12 puanını silmiştir. Fakat 

İİBF Birim Akademik Teşvik Kurulu ilgili eserin uluslararası yayınevi olan Nobel Yayınevinin 

kurduğu ya da yayıncılığını üstlendiği İktisat Yayınevini uluslararası yayınevi statüsünde 

değerlendirmiştir. Eser sahibine tekrar 12 puanı eklenmiştir. 

31.20 

9 Sa** DU**  37.20 

10 Al** TA**  34.50 

11 Ni** DE** 

 Müracaat sahibinin eser incelemesi neticesinde, başvurusun mevzuata uygun olduğu ancak 2901637 

ve 2901626  eser numaralı yayınlara yapılan birer adet atıfın uluslararası yayınevi kriterini taşımadığı 

ulusal yayın evi kriterlerini taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle toplam atıf ham puanı üzerinden 2.4 

puanın silinmesine karar verilmiştir. 

50.70 

12 Ce** KA** 
 Müracaat sahibinin eser incelemesi neticesinde, başvurusun mevzuata uygun olduğu ancak eser 

incelemesi neticesinde, YÖKSİS çıktısında yer alan yayınlara ilişkin dosyaların sisteme yüklenmediği 
59.10 



tespit edilmiştir. Bölüm Akademik Teşvik Kurulu, YÖKSİS’te olup Üniversitemizin Akademik 

Teşvik Sistemine yüklenemeyen Yayınlara ait fiziki dosyaları incelemiş, herhangi bir puan 

değişikliğinin yapılmasına gerek görmemiştir. 

13 Öz** AL** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Müracaat sahibinin eser incelemesi neticesinde, başvurusun mevzuata uygun olduğu ancak eser 

incelemesi neticesinde, yayınlarına yapılan atıflara ilişkin sadece 17 adet SSCI/SCI EXP/AHCI 

indeksli atıfları belgelendirdiği diğer atıflara ilişkin belgeleri sisteme yüklemediği tespit edilmiştir. 

Ancak bu durum başvuru sahibinin net puanını etkilememiştir. 

60.00 

14 At** Çİ**  39.60 

15 Mu** DE**  37.20 

16 Ay** AY**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 35.40 

17 Ci** KA**  34.80 

18 El** Mİ** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Müracaat sahibinin eser incelemesi neticesinde, 7346403 nolu eserin uluslararası yayınevine ait 

belgenin eksik olması nedeniyle, eser ulusal yayınevi kategorisinde değerlendirilmiş ve 2,4 puan 

ham puandan düşürülmüştür. Ancak net puanda herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

57.60 

19 Da** KO**  39.60 

20 Ha** HA**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 33.00 

21 İl** TO** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Müracaat sahibinin eser incelemesi neticesinde, 6707444 ve 5233607 nolu eserlere yapılan 4 atıfın 

İKSAD uluslararası yayınevine ait belgesinin eksik olduğu tespit edilmiştir. İİBF Birim Akademik 

Teşvik Komisyonu ilgili yayınevinin Uluslararası Statüye sahip olduğunu tespit etmiş ve net puan 

değişmemiştir. 

30.00 

22 Öt** SE**  34.50 

23 Gö** KE**  73.80 

24 On** KA**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 57.84 

 

 



VETERİNER FAKÜLTESİ  

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Mi** ŞA** 

 Eser No: 3735209 nolu eserde YÖKSİS çıktısına göre 1 SCI atıf yerine 1 Uluslararası Kitap atıfı 

gözükmektedir. Bu durum puanı değiştirmemektedir. 

 Eser No: 2587891 nolu eserde sadece 1 uluslarası kitap atıf ıvardır. 1 SCCI ve 2 diğer uluslarası 

dergilerde yayınlanan atıf girilmediğinden 1,80 puan atıf puanından düşürülmüştür. 

 Eser No: 7521702 nolu eserde 2 SCI atıf hesaplanmış ancak 1 SCI atıf ulunduğundan dolayı 1,20 

puan düşürülmüşür. 

 Eser No: 1660659 nolu eserde 1 SCI atıfın cilt veya sayısı bulunmadığından 1,20 puan 

düşürülmüştür. 

 Ham atıf puanı 34,20’den 4,20 atıf puanı düşürülmüş olup, bu durum net puanı etkilememiştir. 

30.00 

2 Sa** OT** 

 Eser No: 3512260 nolu eserde 1 SCI atıfın cilt ve sayısı olmadığından 1,20 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 1662771 nolu eserde 1 diğer uluslarası atıfın cilt ve sayısı olmadığından 0,30 puan 

düşürülmüştür. 

 Eser No: 5811328 nolu eserde 1 diğer uluslarası atıf yüklenmediğinden 0,30 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 1662765 nolu eserde 1 diğer uluslarası atıfı yüklenmediğinden 0,30 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 3950143 nolu eserde 1 diğer uluslarası atıfı yüklenmediğinden 0,30 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 1662789 nolu eserde 1 SCI atıfın cilt ve sayısı olmadığından 1,20 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 2938538 nolu eserde 1 SCI atıfın yüklenmediğinden 1,20 puan düşürülmüştür. 

 Ham atıf puanı olan 30,90’dan 4,80 puan düşürülerek atıf puanı 26,10 olarak hesaplanmıştır. 

26.66 

3 En** BE** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 

 Eser No: 2096687 nolu eserde 1 SCI atıfın cilt ve sayısı olmadığından çıkarılmış, 1,20 puan 

düşürülmüştür. 

30.22 

4 Se** DA** 

 Eser No: 3763944 nolu eserde 1 SCI atıfın cilt ve sayısı olmadığından 1,20 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 1799668 nolu eserde 3. SCI atıfın cilt ve sayısı olmadığından 1,20 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 1799668 nolu eserde 5. SCI atıfın 2022 yılına ait olduğu görüldüğünden 1,20 puan 

düşürülmüştür. 

 Eser No: 2814299 nolu eserde 1 SCI atıfın cilt ve sayısı olmadığından 1,20 puan düşürülmüştür. 

32.88 



 Eser No: 2813369 nolu eserde 1 SCI atıfın cilt ve sayısı olmadığından 1,20 puan düşürülmüştür. 

YÖKSİS çıktısındaki eser no ile teşvik başvuru sistemindeki eser no uyuşmamaktadır. 

 Ham atıf puanı olan 31,80’den 6 puan düşürülmüş ve atıf puanı olarak 25,80 puan kalmıştır. 

5 Za** VA**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 38.17 

6 At** AK**  30.00 

 Ba** SA**  38.70 

7 Vo** YI** 
 Eser No: 337890 nolu eserde 1 Diğer uluslarası atıfın cilt veya sayısı olmadığından 0,30 puan 

silinmiştir. 
31.80 

8 Öz** ÇE** 

 Eser No: 7196898 nolu makalede volum ve sayı olmadığından 5,40 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 3473004 nolu eserde 1 SCI atıfın cilt ve sayısı olmadığından 1,20 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 1095244 nolu eserde 1 SCI atıfın cilt ve sayısı olmadığından 1,20 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 1900549 nolu eserde 1 SCI atıfın cilt ve sayısı olmadığından 1,20 puan düşürülmüştür. 

 Yayın puanı olan 8,31’den 5,40 puan düşürülmüş olup yayın kısmından 2,91 puanı kalmıştır. Ham 

atıf puanı olan 31,20’den 3,60 atıf puanı düşürülmüş olup bu kısımdan 27,60 puanı kalmıştır. 

30.51 

9 Fa** BÜ** 

 Eser No: 3512260 nolu eserde 1 SCI atıfın cilt ve sayısı olmadığından 1,20 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 1298578 nolu eserde 1 SCI atıfın cilt ve sayısı olmadığından 1,20 puan düşürülmüştür. 

 Ham atıf puanı olan 32.40’dan 2,40 puanı düşürülmüş olup net atıf puanına etki yapmamıştır. 

36.51 

10 Al** SA** 

 Eser No: 3512260 nolu eserde 1 SCI atıfın cilt ve sayısı olmadığından 1,20 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 1295987 nolu eserde 1 SCI atıfın cilt ve sayısı olmadığından 1,20 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 2587951 nolu eserde 1 SCI ve 2 Diğer Uluslararası atıf yüklenmediğinden 1,80 puan 

düşürülmüştür 

 Eser No: 3512252 nolu eserde 1 diğer uluslarası atıfta baskı yılı 2022 gözüktüğünden 0,30 puan 

düşürülmüştür. 

 Atıf puanı 26,70’den 4,5 puan düşürüldüğünde 22,20 puanı kalmıştır. 

30.26 

11 Ay** TA** 

 Eser No: 7277542 nolu esere yapılan atıfların 1., 2., 3., 7. ve 8. SCI atıflarında cilt veya sayı 

bulunmadığından 6.00 puan düşürülmüştür. Aynı esere yapılan 6. SCI atıfının diğer uluslararası 

indeksli olduğu görüldüğünden 0,90 puan düşürülmüştür. 

 Eser No: 7277571 nolu esere yapılan ilk 4 SCI atıfının cilt veya sayısı olmadığından 4,80 puan 

düşürülmüştür. 

19.16 



 Eser No: 7277876 nolu eser tebliğ kriterlerini sağlayan belgelerin eksik olması sebebiyle 2,40 puanı 

düşürülmüştür. 

 Net puana etki olan 14.1 puan düşürülmüştür. 

12 Em** KA**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 32.70 

13 Oğ** ME**  Toplam 41,33 net puana sahip olduğu görülmüştür. 41.33 

14 Mu**MA** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 

 228186 ve 7145321 no’lu eserlerde tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar 

tarafından sunulduğunu gösterir belge olması kriterini sağlamamaktadır. Bu eserlerden toplam 4,2 

puan silinmiştir. 

 Toplam net 50,1 puana sahip olduğu görülmüştür 

50.10 

15 Ab** KÜ** 

 Alan indeksi olarak girilen 7185346 eser no’lu yayını diğer indeks olarak değiştirilmiş ve toplam 1,2 

puan silinmiştir. 

 3209159 no’lu eserde alan indeksi olarak girilen 1 adet ve SCI olarak girilen 1 adet atıf diğer indeks 

olarak değerlendirilmiş ve 1,6 puan silinmiştir. 2097851 no’lu eserde 1 adet alan indeksi diğer olarak 

kabul edilmiş ve toplam 0,15 puan silinmiş olup net puana etkisi olmamıştır. 

 Toplam net 60,00 puana sahip olduğu görülmüştür. 

60.00 

16 Eb** SA**  Toplam 51,15 net puana sahip olduğu görülmüştür 51.15 

17 Vo** GE** 

 Alan indeksi olarak girilen 7333933, 7333919 no’lu yayınları diğer indeks olarak değiştirilmiş ve 

toplam 2,1 puan silinmiştir. 

 3903236 no’lu eserde alan indeksi olarak girilen 1 atıf ve 6759775 no’lu eserde alan indeksi olarak 

girilen 2 atıf olduğu belirlenmiş ve bunlar diğer indeks olarak değiştirilerek toplam 0.45 puan 

silinmiştir. 4756736 ve 3903236 no’lu eserlerde SCI olarak girilen 3 adet atıf diğer indeks olarak 

değiştirilmiş ve toplam 2,7 puan silinmiştir. 

 Toplam net 55.388 puana sahip olduğu görülmüştür. 

55.388 

18 Na** KA** 

 1918946 no’lu eserinin 1 uluslararası kitap atıfının belgeleri bulunmamaktadır. Bu nedenle 1,2 puan 

silinmiştir. 

 Toplam net puanı 34,2 puan olarak hesaplanmıştır. 

34.20 

19 Se** DA** 

 Alan indeksi olarak girilen 7338000, 7337929, 71590172, 7159008 eser no’lu yayınları diğer indeks 

olarak kabul edilmiş ve toplam 3,85 puan silinmiştir. Yine 7392993 no’lu eser SCI-Expanded 

olmasına rağmen alan endeksi olarak girilmiştir. Bu eserden de 0,25 puan silinmiştir. 

33.45 



 Atıflar bölümünde indeks bilgileri girilmemiştir. Alan indeksi olarak girilen atıfların diğer olarak 

değiştirilmesi gerekmektedir. 

 7392644, 7392620 no’lu eserlerde tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar 

tarafından sunulduğunu gösterir belge olması kriterini sağlamamaktır ve bu alandan 4,8 puan 

silinmiştir. 

 Toplam 8,9 puan silinip, toplam net 33,45 puana sahip olduğu görülmüştür. 

20 Gü** DO** 

 Alan indeksi olarak girilen 7163675, 7120681, 7015824, 6644287, 7120677, 7120707,7120666 eser 

no’lu yayınları diğer indeks olarak değiştirilmiş ve 4,925 puan silinmiştir. 

 Atıflar bölümünde 5698453, 7118209, 3537967 no’lu eserlerinin alan indeksi olarak belirtilen atıfı 

diğer olarak hesaplanmış ve toplam 0,45 puan silinmiştir. 

 7101225 no’lu eserinde tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından 

sunulduğunu gösterir belge olması kriterini sağlamamaktadır ve bu alandan 3 puan silinmiştir. 

Toplam 8,375 puan silinip, toplam net 26.025 puana sahip olduğu görülmüştür. 

26.025 

21 Em** AT** 

 Alan indeksi olarak girilen 7506208 eser no’lu yayın diğer olarak değiştirilmiş ve 0,214 puan 

silinmiştir. 

 Atıflar bölümünde 3129034, 2204372, 3769791 4730835 nolu eserin alan endeksi olarak girilen atıf 

diğer olarak değiştirilmiş ve 0,60 puan silinmiştir. 474562 nolu eserde 1 alan indeks bilgisi 

bulunamamıştır. Bu nedenle 0,45 puan silinmiştir. Atıflardan toplam 1,05 puan silinerek toplam 

puanı 32,10 puana düşürülmüş olup net puana etkisi olmamıştır. 

 Yayınlardan 0,214 puan silinerek toplam net puanı 34,806 puan olarak hesaplanmıştır. 

34.806 

22 Mu** KU**  60,00 

23 Er** GÖ**  31.46 

24 Ci** KA**  38.11 

25 İs** ÖZ**  38.25 

26 Al** KA**  37.12 

27 Se** KA**  45.94 

28 Ek** ER**  32.56 

29 Al** KI**  37.61 

30 Um** AR**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 47.31 

31 Gü** GÖ**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 30.83 



32 Öz** AK**  33.95 

33 Du** KA**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 30.64 

34 Uf** KA**  30.00 

35 Le** VA**  30.75 

36 Ne** Bİ**  30.90 

37 Çi** SE**  30.90 

38 Tar** ŞA**  43.09 

39 Pı** DE** 

 Eser No: 7038547 nolu eserde YÖKSİS çıktısında beyan edilmesine rağmen akademik teşvik 

dosyasına belgeler yüklenmediğinden 5,4 puan silinmiştir. Ödemeye esas puan değişmemiştir. 

 Eser No: 7038523 nolu eserde YÖKSİS çıktısında beyan edilmesine rağmen akademik teşvik 

dosyasına belgeler yüklenmediğinden 4,8 puan silinmiştir. Ödemeye esas puan değişmemiştir. 

 Eser No: 7363502 nolu eserde YÖKSİS çıktısında beyan edilmesine rağmen akademik teşvik 

dosyasına belgeler yüklenmediğinden 2,7 puan silinmiştir. Ödemeye esas puan değişmemiştir. 

 Eser No: 736329 nolu eserde YÖKSİS çıktısında beyan edilmesine rağmen akademik teşvik 

dosyasına belgeler yüklenmediğinden 2,025 puan silinmiştir. Ödemeye esas puan değişmemiştir. 

62.40 

40 Er** AY**  57.30 

41 Ka** Ö**  30.00 

42 Öz** AY**  31.12 

43 Mü** ÖL**  45.90 

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Em** ÖZ**  55.00 

2 Bü** ÇA**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 30.00 

3 Hü** DO**  30.70 

4 Al** KA**  80.00 

5 AH** EK**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 36.00 



6 İB** AY**  42.60 

7 ER** CE**  35.10 

8 YA** AK**  30.00 

9 NU** SA**  30.00 

10 MA** ÜS**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 39.00 

11 AB** YA**  32.40 

 

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ  

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Er** KA**  Eser No: 6231874 nolu eserde 1 uluslararası kitap atıfı 2022 yılına ait olduğu için 1.20 puan silinmiştir. 36.23 

2 Fü** ÖZ**  Eser No: 6231874 nolu eserde 1 uluslararası kitap atıfı 2022 yılına ait olduğu için 1.20 puan silinmiştir. 57.20 

3 On** AK**  49.30 

4 Mu** SE** 
 Eser No: 6231874 nolu eserde 1 uluslararası kitap atıfı 2022 yılına ait olduğu için 1.20 puan silinmiştir. 

Ham puan 30.30 olması sebebiyle net puana etki 0.9 puan olarak yansımıştır. 
66.20 

5 Öz** ÖZ**  37.54 

6 Ev** KO**  36.30 

7 Gi** AK**  36.30 

8 Al** YE**  62.30 

9 Üm** YI**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 38.01 

10 Mu** ER**  49.50 

11 Rı** YA** 

 Eser No: 7257727 nolu eser YÖKSİS’te belirtilen “SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki 

dergilerde yayımlanmış makaleler için ISI Web of Science tarafından en son yayımlanan Çeyreklik 

(Quartile) sınıflamasını esas alan liste (resmi adres) 

https://jcr.clarivate.com/JCRJournalHomeAction.action sayfasından alınmaktadır. Bu bilgiyi kontrol 

etmek için https://www.scimagojr.com adresi kullanılmamalıdır.” ibaresine göre Q2 olduğu 

belirlenmiş, 1.62 puan silinmiştir. 

28.38 

https://www.yok.gov.tr/Documents/AkademikTesvik/2021TesvikDergiListesi.xls


12 Nu** BA** 

 Eser No: 4369242 nolu esere yapılan 1 atıfta Alan endexlerindeki atıf şeklinde belirtilmiş ancak 

Üniversitelerarası kurulun Mühendislik temel alanı için alan endeksleri belirtilmediğinden bu atıfın 

diğer uluslararası hakemli olarak belirtilmesi gerekmektedir. Bu nedenle puan 0.45 yerine 0.30 olarak 

alınmıştır. 

 Eser No: 4369119 nolu esere atıf yapan 1 SCI eser 2022 yılında cilt numarası aldığı için çıkarılmış 1.20 

puan silinmiştir. 

30.90 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Ye** AK** 
 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 YÖKSİS çıktısı açılamadığı için puanı görülememiştir. 
0.00 

2 Ni** DA** 

 Eser No:5483363’te atıf yapan çalışmaya ait belgeler eksik olduğu için çıkarılmış 0.3 puan silinmiştir. 

Ancak başvuru sahibinin atıflardan 31.2 ham puana sahip olduğu için net puanda herhangi bir değişiklik 

olmamıştır. 

48.53 

3 Zü** ŞA** 

 Eser No:2699299’de eser adı ve kanıtları YÖKSİS çıktısında belirtilen eser adı ile uyumsuz olduğundan 

atıf puanlarından 2.4 puan; Eser No:2696541’de 1 tane SCI atıf 2020 yılına ait olduğu için 1.2 puan 

silinmiştir. Ancak başvuru sahibinin atıflardan 30.90 ham puana sahip olduğu atıf puanı 27.30 olmuştur. 

34.50 

4 Fu** ÖZ**  48.60 

5 Ru** DE** YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 33.30 

6 Fa** KA** 
 Eser No:7525447 alan indeksi olarak puanlanmıştır. Sağlık bilimlerinde alan indeksleri net 

olmadığından bu eseri diğer indeksler olarak puanlanmış ve 0.675 puanı silinmiştir 
48.68 

7 Ar** AY**  36.30 

8 Öz** UL** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 

 Eser No:7506565’te kitap bölümüne ait kapak, basım bilgileri, içindekiler, uluslarası yayınevi 

olduğunu gösteren belgeleri eksik olduğundan 7.5 puanı silinmiştir 

24.53 

9 Öz** KA**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 51.00 



10 Se** YI** 
 Eser No: 6758894 nolu eserde 1 SCI-Exp atıfta endeks bilgisi belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 1.20 

puan silinmiştir. 
33.45 

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Em** YA**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 42.00 

2 As** TU**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 42.00 

 

 

TIP FAKÜLTESİ  

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Ma** KA**  46.60 

2 Öz** AR**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 33.71 

3 Se** KA**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 36.75 

4 Fe** OD**  30.75 

5 Ah** DE**   YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 35.88 

6 Me** ÖĞ**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 31.00 

7 Se** CA** 

 Eser No: 1384654 nolu eserde 1 Uluslararası Kitaptan yapılan atıfın basım yılı 2021 yerine 2022 olduğu 

için çıkarılmış ve 1.20 puan silinmiştir. 

 Eser No: 1384654 nolu eserde 1 SCI atıfın basım yılı 2021 yerine 2020 olduğu için çıkarılmış ve 1.20 

puan silinmiştir. 

29.25 

8 Mu** KA**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 43.65 

9 Hü** GÜ** 
 Eser No: 7189400 nolu eserde yer alan Alan indeksli makalenin indeks bilgileri ÜAK Uluslararası 

İndeksler kategorisinde yer almadığından çıkarılmış ve 1.2 puan silinmiştir. 
44.94 



 Eser No: 4784994 nolu eserde 1 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için (yalnızca DOI mevcut) 

çıkarılmış ve 1.20 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7065620 nolu eserde 1 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için (yalnızca DOI mevcut) 

çıkarılmış ve 1.20 puan silinmiştir. 

 Eser No: 6915530 nolu eserde 1 diğer indeksli atıfta atıf yapan makalenin kapak sayfası olmadığı için 

çıkarılmış ve 0.30 puan silinmiştir. 

 Eser No: 3121580 nolu eserde 1 diğer indeksli atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için (yalnızca DOI 

mevcut) çıkarılmış ve 0.30 puan silinmiştir. 

 Eser No: 3114334 nolu eserde 1 SCI atıfın basım yılı 2021 yerine 2022 olduğu için çıkarılmış ve 1.20 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 3114334 nolu eserde 2 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için (yalnızca DOI mevcut) 

çıkarılmış ve 2.40 puan silinmiştir. 

 Eser No: 3146656 nolu eserde 1 SCI atıfın basım yılı 2021 yerine 2022 olduğu için çıkarılmış ve 1.20 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 6861581 nolu eserde 1 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için (yalnızca DOI mevcut) 

çıkarılmış ve 1.20 puan silinmiştir. 

 Eser No: 6861606 nolu eserde 1 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için (yalnızca DOI mevcut) 

çıkarılmış ve 1.20 puan silinmiştir. 

10 Ni** EY** 

 Eser No: 2179746 nolu eserde 1 Ulakbim atıfta indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 0.30 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 4858977 nolu eserde 1 SCI atıfta indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 1.20 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 5098703 nolu eserde 3 SCI atıfta indeks belgeleri olmadığı için çıkarılmış ve 3.60 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 5098720 nolu eserde 1 SCI atıfa ait dergi ismi ile indeks çıktısındaki dergi ismi aynı değildir. 

Atıf SCI bir atıf olmadığı için çıkarılmış ve 1.20 puan silinmiştir. 

 Eser No: 5098720 nolu eserde 1 SCI atıfa ilişkin hiçbir belge olmadığı için çıkarılmış ve 1.20 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 5868045 nolu eserde 8 SCI atıf belirtilmesine rağmen 6 SCI atıfa ait belge koyulmuştur. Bu 6 

SCI atıftan yalnızca 1 tanesinin indeks bilgisi doğrudur, kalan 5 tanesinin indeks belgesi 

38.04 



yoktur/uyuşmamaktadır. Toplam 7 SCI atıfta eksiklikler olduğundan dolayı çıkarılmış ve 8.4 puan 

silinmiştir. 

11 Çi** BO** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Eser No: 3187571 nolu eserde 1 SCI atıfta indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 1.20 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 4585708 nolu eserde 4 SCI atıfta indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 4.80 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 3186917 nolu eserde 1 SCI atıfta indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 1.20 puan 

silinmiştir. 

23.70 

12 Ha** DU**  52.88 

13 Ce** ÖZ** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Eser No: 7533324 nolu eserde yer alan SCI makalenin indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 0.563 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 7533314 nolu eserde yer alan TR Dizin makalenin indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 

2.025 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7533302 nolu eserde yer alan TR Dizin makalenin indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 

2.70 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7533294 nolu eserde 1 SCI makalenin basım yılı 2021 yerine 2022 olduğu için çıkarılmış ve 

2.70 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7533275 nolu eserde yer alan SCI makalenin indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 2.88 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 7533264 nolu eserde yer alan SCI makalenin indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 2.025 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 4245804 nolu eserde yer alan atıflara ait hiçbir belge olmadığı için çıkarılmış ve 2.40 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 2252879 nolu eserde yer alan atıflara ait hiçbir belge olmadığı için çıkarılmış ve 1.20 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 2252739 nolu eserde yer alan atıflara ait hiçbir belge olmadığı için çıkarılmış ve 2.40 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 2253084 nolu eserde yer alan atıflara ait hiçbir belge olmadığı için çıkarılmış ve 4.80 puan 

silinmiştir. 

2.70 



 Eser No: 2252572 nolu eserde yer alan atıflara ait hiçbir belge olmadığı için çıkarılmış ve 2.40 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 4013348 nolu eserde yer alan atıflara ait hiçbir belge olmadığı için çıkarılmış ve 2.40 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 8074454 nolu eserde yer alan atıflara ait hiçbir belge olmadığı için çıkarılmış ve 2.40 puan 

silinmiştir. 

14 Hi** BE** 

 Eser No: 7385071 nolu eserde yer alan SCI makalenin indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 8.64 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 6691389 nolu eserde yer alan SCI makalenin indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 8.1 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 6691389 nolu eserde 1 SCI atıfın basım yılı 2021 yerine 2022 olduğu için çıkarılmış ve 1.20 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 6691389 nolu eserde 2 SCI atıfta indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 2.40 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 6691389 nolu eserde 1 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için (pre-print) çıkarılmış ve 

1.20 puan silinmiştir. 

 Eser No: 6691389 nolu eserde 1 diğer indeksli atıfa ait hiçbir belge olmadığı için çıkarılmış ve 0.30 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 4563233 nolu eserde 2 SCI atıfta indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 2.40 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 4563233 nolu eserde 1 Ulakbim atıfta indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 0.30 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 7488827 nolu eserde 2 Ulakbim atıfta indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 0.60 puan 

silinmiştir. 

11.60 

15 Fa** DU** 

 Eser No: XXX (Fotoğraf koyulduğu için Eser No gözükmemektedir. Atıflar kısmında 3. sıradaki eser) 

nolu eserde 1 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için (yalnızca DOI mevcut) çıkarılmış ve 1.20 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 685520 nolu eserde 1 SCI atıfın basım yılı 2021 yerine 2020 olduğu için çıkarılmış ve 1.20 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 4608015 nolu eserde 1 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için (yalnızca DOI mevcut) 

çıkarılmış ve 1.20 puan silinmiştir. 

28.24 



16 İs** CA**  60.00 

17 Er** TO**  45.61 

18 Zi** UY** 

 Eser No: 7150665 nolu eserde yer alan SCI makalenin indeks bilgisi yanlış girilmiştir (Journal of 

Gastrointestinal Cancer: E-SCI kapsamında). Bu sebepten ilgili makale çıkarılmış ve 2.25 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 7064667 nolu eserde yer alan SCI makalenin indeks bilgisi yanlış girilmiştir (Journal of 

Applied Laboratory Medicine: E-SCI kapsamında). Bu sebepten ilgili makale çıkarılmış ve 0.409 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 1520373 nolu eserde 3 SCI ve 1 Alan indeksli atıfta indeks çıktıları uygun olmadığı için 

çıkarılmış ve 4.05 puan silinmiştir. 

 Eser No: 413851 nolu eserde 1 SCI atıfın basım yılı 2021 yerine 2022 olduğu için çıkarılmış ve 1.20 

puan silinmiştir. 

100.0 

19 Se** Yİ** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 

 Eser No: 7398061 nolu eserde yer alan SCI makalenin indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 0.9 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 7397374 nolu eserde yer alan SCI makalenin indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 0.563 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 7396629 nolu eserde yer alan uluslararası kitap bölümüne ait hiçbir belge olmadığı için 

çıkarılmış ve 7.5 puan silinmiştir. 

 Eser No: 7396177 nolu eserde yer alan uluslararası kitap bölümüne ait hiçbir belge olmadığı için 

çıkarılmış ve 7.5 puan silinmiştir. 

 Eser No: 2160679 nolu eserde 1 SCI atıfta atıf yapılan kısım ve kaynakça olmadığı için çıkarılmış ve 

1.20 puan silinmiştir. 

 Eser No: 2160679 nolu eserde 1 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için (yalnızca DOI mevcut) 

çıkarılmış ve 1.20 puan silinmiştir. 

 Eser No: 5988891 nolu eserde 1 Ulakbim atıfta indeks belgesi olmadığı için çıkarılmış ve 0.30 puan 

silinmiştir. 

13.20 

20 Ab** GÜ** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Eser No: 4571524 nolu eserde 1 SCI atıfın basım yılı 2021 yerine 2020 olduğu için çıkarılmış ve 1.20 

puan silinmiştir. 

28.80 



 Eser No: 4571524 nolu eserde 1 SCI atıfın basım yılı 2021 yerine 2022 olduğu için çıkarılmış ve 1.20 

puan silinmiştir. 

 Eser No: 4571524 nolu eserde 1 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için (yalnızca DOI mevcut) 

çıkarılmış ve 1.20 puan silinmiştir. 

 Eser No: 4571524 nolu eserde 1 SCI atıfta cilt ve sayı numarası olmadığı için (yalnızca DOI mevcut) 

çıkarılmış ve 1.20 puan silinmiştir. 

21 Ke** Bİ** YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 34.56 

22 Ba** SÜ** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Atıflar usülüne uygun yüklenmemiştir, sadece toplu liste halinde beyan edilmiştir. Atıf puanları 

silinmiştir. 

1.313 

23 Me** US**   30.34 

24 Ül** AR** 

 YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 

 Eser no:7467176: SCI E/AHCI kategorisinde 7(yedi) atıf beyan edilmiş ancak  3(üç) yüklenmemiştir, 

3.6 puan silinmiştir. ULAKBİM dergide  2 (iki) atıf beyan edilmiş ancak bir adet yüklenmiştir, 0.3 puan 

silinmiştir; 

 Eser no: 7467931: diğer uluslararası kategorisinde bir atıf beyanı var, atıf yüklenmemiştir; 0.3 puan 

silinmiştir. 

 Eser no: 7467241: SCI E/AHCI kategorisinde 4(dört) atıf beyan edilmiş, sadece 2(iki) atıf yüklenmiş; 

2.4 puan silinmiştir. 

23.70 

 

25 Me** EZ**  40.20 

26 Mu** KA**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 21.60 

27 İb** RE**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 42.93 

28 Ya** KA**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 40.64 

29 Da** Bİ**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 43.35 

30 
Le** ŞA** 

 

 6783154 nolu eserde 2021 yılına ait 3 adet SCI/SCIE atıf bulunmasına rağmen beyan edilen 2 adet 

“diğer alan endeksine ait” atıf bulunamamıştır ve 0.9 puanı silinmiştir. 

 6783618 nolu eserde 2021 yılına ait “Diğer uluslararası hakemli dergilerden” geldiği belirtilen atıf 

bulunamamış ve 0.3 puanı kesilmiştir 

40.20 

31 Er** AT**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 38.40 

32 Hü** ÇA**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 30.00 



33 Mu** YA**  47.75 

34 Bi** ÇA**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 32.03 

35 Ha** ER**  7309765 no’ lu eserin 2020 yılına ait olduğu görülmüştür ve 2.025 puanı silinmiştir. 30.91 

 

 

SARIKAMIŞ TURİZM FAKÜLTESİ  

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Se** ÇA**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 42.30 

2 Tu** ÇA**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 51.00 

3 Er** GE**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 54.60 

4 Ba** TU**  60.00 

 

 

DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Si** PO**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 31.80 

2 Ku** TU**  34.80 

 

 

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Ka** BO**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 37.31 

2 Gü** KO**  68.10 



3 Be** SA**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 54.60 

4 Er** KA**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 57.00 

 

 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Ha** YÜ** 
 Eser No: 1290606 nolu eserde Sefa Alper Temiz tarafından yazılan kitap bölümünde atıf bilgisi 

kaynakçada verilip metin içinde verilmediği için 2.40 puan silinmiştir. 
64.50 

2 Hü** BA** 
 Eser No: 4470689 nolu eserde Ünal Küçük tarafından yazılan kitapta basım yılı 2020 olduğu için 2.40 

puan silinmiştir. 
56.10 

 

 

SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU  

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Tu** YI** 

 Eser No: 7329177 nolu eserin yayınlandığı derginin 5 yıldır yayınlandığına dair belge eklenmemiş, 

ancak inceleme yapıldığında derginin 2010 yılından beri yayında olduğu görülmüştür. 

 Eser No: 4721117 nolu esere yapılan atıflar dosyaya eklenmediğinden 1,2 puan silinmiştir. 

 Eser No: 3281808 nolu esere yapılan atıflara ait belgeler dosyaya eklenmediğinden 2,4 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 3273219 nolu esere yapılan atıflara ait belgeler dosyaya eklenmediğinden 2,4 puan 

silinmiştir. 

 Eser No: 3281510 nolu esere yapılan atıflardan uluslararası kitaplara ait belgeler dosyaya 

eklenmediğinden 2,4 puan silinmiştir. 

 Eser No: 4445381 nolu esere yapılan atıflarda uluslararası kitabın ekran çıktısı eklenmiştir. 

34.80 

2 Se** TA** 
 Eser No: 7404743 nolu esere ait derginin 5 yıldır yayınlandığına dair belge eklenmemiş, ancak 

inceleme yapıldığında derginin 2016 yılından beri yayında olduğu görülmüştür. 
31.80 



 Eser No: 7404743 nolu esere ait atıf yapılan kitabın, atıf yapılan bölümün ilk sayfasının dosyaya 

eklenmemesinden 2,4 puan silinmiştir. 

 

 

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Co**  KO**  40.20 

 

 

KAZIM KARABEKİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Ez** YI**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 39.00 

2 Ce** GÜ**  YÖKSİS Çıktısında paraf bulunmamaktadır. 30.90 

 

 

SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Es** GÜ**  31.80 

 

 

 

 

 



ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 Ci** Çİ**  30.00 

2 Di** ER** 

 Eser no: 7297298 nolu yayın eserinde Alan endeksi olarak belirtilmiş olup, yapılan incelemede Sağlık 

bilimlerinde alan endeksi olmadığı için Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma 

makalesi olarak düzeltilip 0,25 puan silinmiştir. 

 Eser no: 1076225 nolu atıf  SCI olarak belirtilmiş olup, ancak yapılan incelemede SCI kanıt belgesi 

olmadığı için “Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf” olarak düzeltilip 

0,9 puan silinmiştir. 

 Eser no: 1076230 nolu atıf  SCI olarak belirtilmiş olup, ancak yapılan incelemede SCI kanıt belgesi 

olmadığı için “Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf” olarak düzeltilip 

0,9 puan silinmiştir. 

 Eser no: 3538355 nolu atıf belgesinde 1 SCI ve 1 Alan endeksi olarak belirtilmiş olup,  ancak yapılan 

incelemede SCI kanıt belgesi olmadığı ve Sağlık bilimlerinde alan endeksi olmadığı için “Diğer 

uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf” olarak düzeltilip 1,05 puan silinmiştir. 

 Eser no: 1076224 nolu atıf  SCI olarak belirtilmiş olup, ancak yapılan incelemede SCI kanıt belgesi 

olmadığı için “Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf” olarak düzeltilip 

0,9 puan silinmiştir. 

 Eser no: 4749186 nolu atıf  alan endeksi olarak belirtilmiş olup, ancak yapılan incelemede Sağlık 

bilimlerinde alan endeksi olmadığı için “Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 

makalelerde atıf” olarak düzeltilip 0,15 puan silinmiştir. 

 

 

 

 

26.55 

 

 

SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU  

 Adı ve Soyadı Açıklama 
Nihai 

Puan 

1 En** GE**  YÖKSİS Çıktısında paraf ve imza bulunmamaktadır. 48.30 

 


