FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE KANITLAYICI BELGELER
Araştırmacıların öncelikle ilgili yönergeyi dikkatle incelemeleri ve faaliyetler için yönergede belirtilen
hususların şüpheye düşmeyecek şekilde değerlendirilmesine yetecek düzeyde bilgi içeren belgeleri
sunmaları esastır. Aşağıda her bir faaliyet için sunulması zorunlu olan kanıtlayıcı belgeler belirtilmiştir.
(1) YAYIN
Kanıtlayıcı belgeler:
1. Makalenin başlık, yazar(lar), cilt, sayfa ve yıl bilgilerinin bulunduğu ilk sayfası eklenmelidir.
2. Derginin ISSN bilgisi ve hangi indeks(ler) kapsamında tarandığını gösteren belge eklenmelidir.
3. Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için derginin en az
5(beş) yıldır yılda en az bir sayı ile yayımlandığını, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası
olduğunu gösteren belgeler ile derginin bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğini
gösteren internet sayfası ve derginin internet sayfası üzerinden yayınlanmış makalelerin künyelerini
gösteren belge/çıktı sunulmalıdır.
Özgün/Derleme Makale ve Diğer Makaleler
1)- SCI, SCI-EXP, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki makaleler için,
i. Yayımlanmış makalenin en az ilk sayfasının örneği sunulmalıdır. İlgili yayının Web of Science
(WOS) sorgulaması yoluyla eklenmiş olması durumunda makalenin örneğinin sunulması gerekli
değildir.
ii. İlgili derginin SCI, SCI-EXP, SSCI veya AHCI indeksleri tarafından tarandığını gösteren belge veya
ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası (ISI Master Journal List’ten alınmış, http://ipscience.thomsonreuters.com/mjl/) ekran görüntüleri sunulmalıdır.
iii. İlgili derginin ISI Web of Science Çeyreklik (Quartile) sınıfını gösteren belge veya ilgili bilgilerin
yer aldığı internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması
durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.
iv. Dergilerde yayımlanan makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya
elektronik ortamda yayımlanması (cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde sunulmalıdır)
esastır.
2)- Alan indekslerine giren veya diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler için,
i. Yayımlanmış makalenin en az ilk sayfasının örneği sunulmalıdır.
ii. Alan indekslerine giren dergiler için, ilgili derginin ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul
edilen bir alan indeksi tarafından tarandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet
sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır.
3)- Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler için,
i. Yayımlanmış makalenin en az ilk sayfasının örneği sunulmalıdır.
ii. Derginin yılda en az bir kez olmak üzere son 5 yıldır yayımlandığını, derginin editör veya yayın
kurulunun uluslararası olduğunu ve derginin internet sayfası üzerinden yayınlanmış makalelerin
künyelerine ulaşılabildiğini göstermeye yeterli belgeler veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet
sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır.
Özgün Bilimsel Kitap
Kanıtlayıcı belgeler:
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1. Kitabın künyesi (kapak, kitap adı, yazar(lar)ın adı, yayınevi adı, ISBN numarası ve basım tarihini
içeren sayfalar) eklenmelidir. Kitap bölümü yazarlığı için ilave olarak yazar adının bulunduğu sayfa
eklenmelidir.
2. Kitap yazarlığı ve kitap içinde bölüm yazarlığı, yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da
editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir.
3. Tanınmış ulusal yayınevleri için, ilgili yayınevinin en az 5(beş) yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet
yürüttüğünü ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20(yirmi) kitap yayımlamış olduğunu
gösteren belge eklenmelidir.
4. Tanınmış Uluslararası Yayınevleri için, ilgili yayınevinin en az 5 (beş) yıldır uluslararası düzeyde
düzenli faaliyet gösterdiğini, aynı alanda farklı yazarlara ait Türkçe dışındaki dillerde en az 20 (yirmi)
kitap yayımlamış olduğunu ve yayınlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışındaki
üniversitelerin kütüphanelerinde kataloglandığını gösteren belge veya internet sayfası ekran görüntüleri
sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin
adresi de belirtilmelidir.
5. Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.
6. Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde
yayımlanmış bildiriler bu kategoride değerlendirmeye alınmaz. Kitabın yeni baskıları
değerlendirmeye alınmaz.
Özgün Bilimsel Kitapta Bölüm
Kanıtlayıcı belgeler:
1. Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfaları ve ilgili bölümün örneği sunulmalıdır.
2. Kitap içinde bölüm yazarlığı yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden
gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir.
3. Özgün Bilimsel Kitap maddesinin (1), (3) ve (4) fıkralarında belirtilen ilgili belge ve bilgilerin
sunulması zorunludur.
4. Kitap bölümünün yeni baskıları değerlendirmeye alınmaz.
(2) TASARIM
Kanıtlayıcı belgeler:
1. Tasarım faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte,
başvuru sahibinin kendi alanı ile ilgili olan ve kamu kurumları veya özel hukuk tüzel kişileriyle yapılan
sözleşme uyarınca uygulanmış veya ticarileştirilmiş tasarımlar dikkate alınır.
2. Kamu kurumları veya özel hukuk tüzel kişileriyle yapılan sözleşme veya tasarımın uygulandığı veya
ticarileştirilmiş olduğuna ilişkin tarihli ve onaylı belge eklenmelidir.
3. Tasarımın görseli eklenmelidir.
(3) SERGİ
Kanıtlayıcı belgeler:
1. Sergi faaliyetinin değerlendirilmesinde sanata katkı sağlayıcı nitelikte olanlar dikkate alınır.
2. Uluslararası sergilerde, serginin uluslararası olduğunun bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı
kurullarınca onaylanmış olduğuna dair belge sunulmalıdır.
3. Özgün yurt içi veya yurt dışı bireysel veya grup/karma/toplu etkinliklerde (sergi, bienal, trienal,
gösteri, dinleti, festival ve gösterim) etkinlik niteliğini (yurt içi, yurt dışı, bireysel, grup, karma, toplu
etkinlik), tarihini ve yerini gösteren belge sunulmalıdır.
4. Tekrarlayan faaliyetler için en çok iki etkinlik dikkate alınır ve ikinci tekrar etkinliğe öncekinin
puanının yarısı verilir.
5. Sergi kapsamındaki etkinliklerin değerlendirilmesinde eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrenci kulüp
faaliyetleri kapsamındaki sergiler dikkate alınmaz.
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(4) PATENT
Kanıtlayıcı belgeler:
Ulusal patent: Ulusal mevzuat kapsamında başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda Türk Patent
ve Marka Kurumu tarafından verilen patent. Türk Patent ve Marka Kurumu veya uluslararası yetkili
mercilerce düzenlenmiş patent tescil belgesi sunulmalıdır.
Uluslararası patent: Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında yapılan ve uluslararası araştırma raporunun
yazılı görüş kısmında veya uluslararası ön inceleme raporunda en az bir istemin patentlenebilirlik
kriterlerini (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) sağladığı ifade edilen uluslararası patent
başvurusunu veya Avrupa Patent Sözleşmesi kapsamında başvurusu yapılan ve Avrupa Patent Ofisi
tarafından verilen patent. Uluslararası patent belgesi yabancı dilde ise onaylı tercümesi ile birlikte
sunulmalıdır.
(5) ATIF
Kanıtlayıcı belgeler:
1. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerd yayınlanmış
makalelerde yapılan atıflar için atıfın yapıldığı makalenin ilk sayfası, ilgili kaynakça sayfası, atıf yapılan
makalenin ilk sayfası ve atıfın yapıldığı derginin tarandığı indeksi gösteren belge eklenmelidir.
2. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde yapılan atıflar için atıfın yapıldığı
makalenin ilk sayfası, ilgili kaynakça sayfası, atıf yapılan makalenin ilk sayfası ile atıfın yapıldığı
derginin en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayımlandığını, derginin editor veya yayın kurulunun
uluslararası olduğunu gösteren belgeler sunulmalıdır.
3. ULAKBIM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde yapılan atıflar için
atıfın yapıldığı makalenin ilk sayfası, ilgili kaynakça sayfası, atıf yapılan makalenin ilk sayfası ve atıfın
yapıldığı derginin ULAKBIM tarafından tarandığını gösteren belge eklenmelidir.
4. Tanınmış ulusal veya uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta yapılan
atıflar için, kitabın kapak, basım sayfası (kitabın adı, basım yılı, yayınevi ve telif haklarına yönelik
bilgilerin bulunduğu sayfa) ve atıf yapılan kaynakça sayfası eklenmelidir. Yayınevinin tanınmış ulusal
veya uluslararası yayınevi olduğunu gösteren belge eklenmelidir.
5. Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal veya uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya
gösterime ya da dinletime girmesi durumunda atıfın ulusal/uluslararası olduğuna dair belge ve kaynak /
yayın organı / gösterim / dinleti kaydına dair yazılı veya görsel belge eklenmelidir.
1. Tanınmış Ulusal ve Uluslararası Yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda atıflar için,
a. “Özgün Bilimsel Kitap” niteliğinde yayınlarda yapılan atıflar için yayının ilgili başlıklar altında
verilen tanımları sağlandığını ve ilgili eseri yayımlayan yayınevinin ulusal veya uluslararası
tanınmış olma koşulunu sağladığını göstermeye yeterli bilgiler içeren belgeler veya internet sayfası
ekran görüntüleri (ekran görüntülerinin alındığı internet sayfalarının adresleri ile birlikte)
sunulmalıdır.
b. Kitaplarda yapılan atıflar için, kitabın kapak, basım ve kaynakçalar sayfalarını gösteren doküman
sunulmalıdır. Basım sayfası kitabın yayınevi, basım yılı ve telif haklarına yönelik bilgilerin
bulunduğu sayfadır. Eğer gerekli bilgiler internet sayfalarından elde edilebiliyor ise ilgili bilgilere
yönelik web sayfası ekran görüntülerinin sunulması da yeterlidir. İnternet sayfası görüntüleri
sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.
2. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için,
Thomson Web of Science’ın web sayfası üzerinden gerçekleştirilen atıf sorgulama sonucunda,
araştırmacının yayınlarına atıf yapan diğer yayınların listesine ve atıf yapan yayınların türüne dair
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bilgi içeren web sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. Ayrıca web sayfası ekran görüntüsünün
alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.
3. Alan Endeksleri tarafından taranan hakemli dergilerdeki atıflar için,
a. Derginin alan endekslerinden birisi tarafından tarandığını gösteren internet sayfası görüntüsü ve
görüntünün alındığı internet sitesinin adresi sunulmalıdır.
b. Her bir atıfın yapıldığı yayının ilk sayfası, atıf yapılan sayfası (işaretlenmiş şekilde) ve
kaynakçaların yer aldığı belge (işaretlenmiş şekilde) sunulmalıdır. Eğer gerekli bilgiler internet
sayfalarından elde edilebiliyor ise ilgili bilgilere yönelik web sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır.
İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de
belirtilmelidir.
4. ULAKBIM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerdeki atıflar için,
a. Derginin ULAKBIM tarafından ilgili yılda tarandığını gösteren internet sayfası görüntüsü ve
görüntünün alındığı internet sitesinin adresi sunulmalıdır.
b. Her bir atıfın yapıldığı yayının ilk sayfası, atıf yapılan sayfası (işaretlenmiş şekilde) ve
kaynakçaların yer aldığı belge (işaretlenmiş şekilde) sunulmalıdır. Eğer gerekli bilgiler internet
sayfalarından elde edilebiliyor ise ilgili bilgilere yönelik web sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır.
İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de
belirtilmelidir.
5. Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki atıflar için,
a. Her bir atıfın yapıldığı yayının ilk sayfası, atıf yapılan sayfası (işaretlenmiş şekilde) ve
kaynakçaların yer aldığı belge (işaretlenmiş şekilde) sunulmalıdır. Eğer gerekli bilgiler internet
sayfalarından elde edilebiliyor ise ilgili bilgilere yönelik web sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır.
İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de
belirtilmelidir.
b. Derginin yılda en az bir sayı olmak üzere son 5 yıldır yayımlandığını, derginin editör veya yayın
kurulunun uluslararası olduğunu, yayınlanmış makalelerin künyelerinin internet sayfası üzerinden
yayınlanmakta olduğunu gösteren internet sayfalarının ekran görüntüleri ve ekran görüntülerinin
alındığı internet sitesinin adresi sunulmalıdır.
6. Güzel sanatlardaki eserlerin araştırmacının yer almadığı ulusal/uluslararası kaynak veya yayın
organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi durumunda yeterli düzeyde bilgi içeren
kanıtlayıcı belge sunulmalıdır.
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