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1. Giriş Ekranı 

Uygulama http://yayintesvik.itu.edu.tr/Index.aspx adresinde yayına açık olacaktır. Uygulama İTÜ Giriş alt 

yapısı temel alınarak geliştirilmiştir. Sisteme sadece İTÜ’de görev yapan akademik ve idari kullanıcılar giriş 

yapabilir. Bunun dışında sistemde komisyon üyeleri, komisyon başkanı ve sistem yöneticisi gibi roller ile 

yetkilendirme yapılabilmektedir. Uygulamada yer alan sayfalar yetkilendirmeler neticesinde düzenlenmiştir. 

Uygulamanın giriş ekranı Resim 1’de gösterilmiştir. Sisteme giriş yapabilmek için giriş ekranının sağ üst 

köşesinde yer alan “Giriş” (Resim 1, S1)  bağlantısına basılmalıdır. 

 

 

Resim 1 

 

Bu işlem sizi İTÜ Giriş ekranına yönlendirecektir. (Resim 2) Sisteme giriş yapmak için İTÜ kullanıcı adınızı 

ve şifrenizi doğru bir şekilde ilgili alanlara girmeniz gerekmektedir (Resim 2, S1). 

 

Resim 2 

http://yayintesvik.itu.edu.tr/Index.aspx
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2. Ana Sayfa 

Uygulama ana sayfası (Resim 3 ve Resim 4) şu bölümlerden oluşur; 

S1 (Resim 3, S1) : bilgilendirme kutusu. Yapılan ve veya yapılması gereken işler konusunda kullanıcıyı belirli 

bir süre ekranda görünerek bilgilendirmeyi sağlar. Sisteme ilk defa giren kullanıcılar kişisel bilgilerini (IBAN, 

telefon vb.) güncellemeleri konusunda uyarılır. 

S2 (Resim 3, S2) : duyuru, açıklama alanı. Teşvik süreci ile ilgili duyuruların, açıklamaların yer alacağı alan. 

S3 (Resim 3, S3) :  son eklenen yayınlar. Sisteme kullanıcılar tarafından eklenen son 5 makalenin yer aldığı 

alan. 

S4 (Resim 4, S1) : kullanıcı menüsü. Uygulamada yer alan diğer ana ekranlar erişmek için yetkilendirme 

seviyesine göre oluşturulmuş bağlantı listesi. 

S5 (Resim 4, S2) : Kullanıcının sistemden güvenli çıkış yapması ve kişisel bilgilerine erişebilmesini sağlayan 

bağlantıların yer aldığı menü. Sağ üste köşede yer alan kullanıcı isminin üzerine tıklandığında aktif hale gelir. 

 

Resim 3 

 

Resim 4 
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3. Başvuru Ana Sayfası 

Başvuru modülü, sistem üzerinden yapılacak teşvik başvurularının yönetildiği, makale ve patent bilgilerinin 

eklendiği ekranları içerir. Modülün açılış ekranında (Resim 5) iki alan yer alır. S1, modül içerisinde yer alan 

alt ekranlara ulaşılmasını sağlayan menü. S2 ise teşvik başvurusu ile ilgili bilgilendirmelerin yer aldığı alandır. 

 

Resim 5 

3.1.Kişisel Bilgiler Ekranı 

Teşvik sürecinde ihtiyaç duyulacak kişisel bilgilerin (Banka IBAN No, e-posta, telefon vb.) tanımlanacağı 

ekrandır (Resim 6). Kişisel bilgileri eksik olan kullanıcıların İTÜ e-posta adreslerine uygulama tarafından 

uyarı e-postaları gönderilir. S1 alanı kişisel bilgilerin tanımlandığı kontrolleri içerir. Bilgiler doğru bir şekilde 

girildikten sonra kaydetmek için S2 alanında yer alan “Bilgilerimi Kaydet” bağlantısına basılmalıdır. (*) ile 

belirtilen alanların doldurulması zorunludur. 

 

Resim 6 
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3.2. Yayın Listesi Ekranı 

Kullanıcı tarafından sisteme eklenmiş olan makale ve patentlerin listelendiği ve teşvik başvurusunun 

başlatıldığı ekrandır (Resim 7). Şu bölümlerden oluşur; 

S1 (Resim 7, S1) : makale, patent sekmesi. Okunabilirliğin artırılması için makaleler ve patentler ayrı liste 

olarak tanımlanmıştır. 

S2 (Resim 7, S2) : makale veya patent bilgilerinin yer aldığı liste. 

S3 (Resim 7, S3) : sisteme yeni makale eklenmesini sağlayan pencereyi açan bağlantı. Detay için bölüm 

3.2.1.’i ve 3.2.2.‘yi inceleyin. 

S4 (Resim 7, S4) : makale veya patentin teşvik süreci ile ilgili özet bilginin yer aldığı alandır. Sadece teşvik 

başvurusu başlatılmış yayınlarda görünür haldedir. 

S5 (Resim 7, S5) : makale veya patent ile ilgili yapılabilecek işlemler menüsüdür. Yayın için teşvik 

başvurusunu başlatmak için “Teşvik Başvurusu Yap” bağlantısına basılmalıdır. Detay için bölüm 3.2.3.’ü 

inceleyin. Yayın bilgilerini güncellemek için “Güncelle” bağlantısı, yayını listeden silmek için “Sil” 

bağlantısına basılmalıdır. Detay için bölüm 3.2.4.’ü inceleyin. 

S6 (Resim 7, S6) : makale veya patent bilgilerine erişmek için listede ilgili yayının sol tarafında yer alan siyah 

renkli ok işaretine tıklanabilir. Liste ilk açılışta sadece yayının yılı, yayının başlığı ve teşvik durumu bilgilerini 

gösterir. 

S7 (Resim 7, S7) : Uygulama teşvik sürecini yönetmenin yanında İTÜ içerisinde yayın bilgilerinin paylaşımını 

ve çeşitli istatistikleri vermeyi amaçlamaktadır. Yayın listesinde ilgili yazarın İTÜ isminin üzerine 

tıkladığınızda yazar detay penceresi açılır. Detay için bölüm 3.2.5.’i inceleyin. 

S8 (Resim 7, S8) : İlgili derginin bilgilerine erişmek için ISSN numarasına tıklanmalıdır. Detay için bölüm 

3.2.6.’yı inceleyin. 

 

Resim 7 
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3.2.1. Makale Ekleme Penceresi 

Uygulama makale bilgilerine erişmek için Web Of Science tarafından sağlanan servisleri kullanmaktadır. Bu 

nedenle sisteme makale eklemek için WOS Erişim Numarasına (WOS Accession Number) ihtiyaç 

duyulmaktadır. WOS erişim numarası ilgili alana girilerek “Bilgileri Getir” bağlantısına basılmalıdır. (Resim 

8).  

 

Resim 8 

Makale bilgileri WOS servisi aracılığıyla çekilerek kullanıcını ekranında gösterilir. Makale ekleme 

penceresinde yayın bilgileri 3 sekme halinde verilir. 

Yayın Bilgisi sekmesinde (Resim 9) makaleye ilişkin başlık, doi numarası anahtar kelimeler ve kullanıcının 

seçmesi gereken kategori bilgisi (Resim 9, S1) yer alır. 

 

Resim 9 

Dergi Bilgisi sekmesinde (Resim 10) makalenin yayınlandığı dergiye ilişkin bilgiler yer alır. 
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Resim 10 

Yazar Bilgisi sekmesinde (Resim 11) makalenin yazar listesinde yer alan İTÜ adresli yazarların bilgisi yer 

alır. Makalenin sisteme eklenmesindeki en önemli aşama bu listede yer alan yazarların (öğrenci ve akademik) 

İTÜ kullanıcıları ile doğru bir şekilde eşleştirilmeleridir. Eşleştirmelerin gerçekleştirilmediği ve makaleyi 

sisteme ekleyen kişinin yazar listesinde olmadığı durumlarda bilgi ekranında uyarılar yer alır ve “Kaydet” 

bağlantısı çalışmaz.  

 

Resim 11 
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Şu bölümlerden oluşur; 

S1 (Resim 11, S1) : ilgili yazarın İTÜ kullanıcı adı ile eşleştirilmesi için kullanılacak olan pencereyi açar. Bu 

ekranda ismin ve soy isimin bir bölümü girilerek akademik veya öğrenci listesi içerisinde arama yapılabilir. 

Gelen sonuçlar içerisinden eşleştirilecek kişi seçilir. (Resim 12) 

 

Resim 12 

S2 (Resim 11, S2) : eşleştirme durumunu ifade eden alan. Kırmızı renkli çarpı işareti henüz eşleştirmenin 

yapılmadığını ifade eder. Eşleştirme yapılan yazar bilgisi için bu alan yeşil renge dönüşür. 

S3 (Resim 11, S3) : uyar alanı. Yazar listesindeki eşleştirmeler anlık olarak kontrol edilerek kullanıcıya bilgi 

verilir. Eksik eşleştirme olduğunda veya kullanıcı yazar listesindeki eşleştirmelerden birinde yer almadığında 

sistem makalenin eklenmesine izin vermez.  
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3.2.2. Patent Ekleme Penceresi 

Patent ekleme işlemi sırasında bilgilerin çekilebileceği bir servis olmadığı için patent bilgileri kullanıcı 

tarafından girilir (Resim 13). 

 

 

Resim 13 

Patent sahibi İTÜ yazarları “Yazar Bilgisi” sekmesinden eklenir (Resim 14). Kullanıcının patenti 

ekleyebilmesi için yazar listesi içinde olması gerekir. 

 

 

Resim 14 
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3.2.3. Teşvik Başvuru Penceresi 

Teşvik başvurusu yapmak için ilgili yayının sağ tarafında yer alan “İşlem” menüsünden “Başvuru Yap” 

bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan doğrulama penceresinde teşvik başvurusunu başlattığınız takdirde e-posta 

ile bilgilendirilecek akademik/idare yazarlar listelenmektedir. “Teşvik Başvurusu Yap” bağlantısına basılarak 

başvuru başlatılır (Resim 15). 

 

Resim 15 

3.2.4. Yayın Silme Penceresi 

Yayın listesinde yer alan bir yayını listeden kaldırmak için ilgili yayının sağ tarafında yer alan “İşlem” 

menüsünden “Sil” bağlantısına tıklanmalıdır. Yayını sisteme ekleyen yazar yayının tüm bilgilerini 

silebilirken, yazar listesinde olan diğer kullanıcılar sadece yazar listesinden isimlerini çıkarabilirler (Resim 

16). 

 

Resim 16 
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3.2.5. Kişi Detayı Penceresi 

Kullanıcının kendi yayın listesinde ve rapor servisinde yer alan yayın listesinde yazar isimlerinin üzerine 

tıklanmasıyla açılan “Kişi Detayı Penceresi”, ilgili yazarın sisteme eklediği yayınlara ilişkin ve yazarın birim, 

e-posta bilgilerini verir (Resim 17). 

 

Resim 17 

3.2.6. Dergi Detayı Penceresi 

Kullanıcının kendi yayın listesinde ve rapor servisinde yer alan yayın listesinde derginin ISSN numarası 

üzerine tıklanmasıyla açılan “Dergi Detayı Penceresi”, ilgili dergide yayınlanmış ve sisteme eklenmiş 

yayınlara ilişkin bilgileri veriri. Ayrıca bu pencerede yer alan “TÜBİTAK Puanları” sekmesinde derginin 

yıllar bazında TÜBİTAK tarafından belirlenen puanları ve İTÜ teşvik Komisyonu tarafından belirlenen teşvik 

miktarı bilgisi yer alır (Resim 18). 

 

 

Resim 18 
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3.3. Teşvik Detayları Ekranı 

Kullanıcı tarafından veya ilgili yayının yazar listesinde yer alan akademik / idari kullanıcı tarafından 

başlatılmış olan teşvik başvurularının detaylarına bu ekrandan ulaşılır (Resim 19). Ekranda yer alan “Teşvik 

Listesi” bölümünde teşvik başvuruları yeniden eskiye doğru olarak teşvik numarası ve yayın başlığı bilgisiyle 

listelenmektedir (Resim 19, S1). Yayına ilişkin teşvik detayları 3 bölüm halinde verilmektedir. “Yayın 

Detayları” sekmesinde yayına ve dergiye ilişkin bilgiler yer alır. “Süreç Takip” sekmesinde teşvik 

başvurusunun aşama bilgisi ve gerçekleştirilen işlemler verilmektedir (Resim 20). “Ödeme Detayları” 

sekmesinde yayın için belirlenen teşvik miktarı ve yazarlara ödenecek olan miktar bilgisi görülebilir (Resim 

21). 

 

Resim 19 

 

Resim 20 

 

Resim 21 
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3.4. Teşvik Ödemesi Detay Ekranı 

Yayın Teşvik Komisyonunun onayıyla birlikte ödemeleri gerçekleştirilen teşvik başvurularının yıllara göre 

listelendiği ve ödemelerle ile ilgili istatistiklerin yer aldığı ekrandır (Resim 22). “Grafik Gösterim” 

sekmesinde kullanıcının yıllara göre aldığı teşvik miktarları turkuaz kolon seri olarak verilirken, o yıllara ait 

İTÜ Teşvik miktarı ortalaması yeşil çizgi seri olarak grafikte gösterilir (Resim 23). 

 

Resim 22 

 

Resim 23 
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4. Rapor Servisi Ana Sayfası 

Sisteme eklenen yayınlara ilişkin verilere erişimin yanında sadece komisyon üyelerine ve yöneticilere açık 

olacak şekilde teşvik başvuruları ile ilgili istatistiklerin paylaşımı bu modül aracılığıyla gerçekleştirilecektir 

(Resim 24). Rapor ana sayfasının sol tarafında erişiminize açık olan raporlama sayfalarının bağlantıları yer 

almaktadır. 

 

Resim 24 

4.1.Yayın Listesi Ekranı 

Sisteme eklenen yayınlara ilişkin veriler yıllar bazında bu sayfada listelenir. Kullanıcının kendi yayın listesi 

ile benzer özelliklere sahiptir. Yayına ilişkin detaylar erişmek için ilgili satırın solunda yer alan siyah renkli 

oka tıklanmalıdır. Yazar isimlerine veya dergi ISSN numaralarına tıklayarak yazar detay veya dergi detay 

pencerelerine erişilebilir (Resim 25). 

 

Resim 25 
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4.2. Dergi Detayları Ekranı 

Sisteme eklenmiş olan dergilerin TÜBİTAK puanı, teşvik miktarı gibi bilgilerinin listelendiği ekrandır (Resim 

26). Şu bölümlerden oluşur; 

S1 (Resim 26, S1) : dergi listesinin filtrelenmesini sağlayan alandır. Dergi adının bir bölümü girilerek 

filtreleme yapılabilir. 

S2 (Resim 26, S2) : dergi bilgilerinin yer aldığı liste. 

S3 (Resim 26, S3) : dergiye ilişkin detaylara erişmek için, ilgili satırın solunda yer alan siyah renkli oka 

tıklanmalıdır. 

S3 (Resim 26, S4) : dergiye ilişkin TÜBİTAK puanı ve teşvik miktarının verildiği alan. 

 

Resim 26 

 

4.3.WOS Sayıları Ekranı 

Web Of Science servisleri aracılığıyla çekilen yayın sayılarına ilişkin veriler bu ekranda gösterilmektedir. 

Yıllar bazında yayın sayıları servisten çekilirken adres bilgisi olarak “istanbul technical university, Istanbul 

Tech Univ, Istanbul Teknik University, Technical University of Istanbul (ITU), Istanbul Technical University, 

İstanbul Teknik Üniversitesi” terimleri kullanılmıştır. Bu değerler periyodik olarak güncellenmektedir. 

Ekranda iki farklı sekmede bilgiler verilmektedir. “Grafik” sekmesinde son 15 yıla ait SCI, SSCI ve A&HCI 

indeksli yayın sayıları gösterilmektedir (Resim 27). Turkuaz renkli kolon seri ve ortasında yer alan değereler 

ilgili yıla ait SCI yayın sayısını ifade eder. 
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Resim 27 

“Tablo” sekmesinde 1974 ve sonrası yıllara ait SCI, SSCI ve A&HCI indeksli yayın sayıları tablo halinde 

gösterilmektedir (Resim 28). 

 

Resim 28 


