FAALİYET TABLOSU

FAALİYET
TÜRÜ
PROJE

ALT FAALİYET

DETAYI

Dünya Bankası, Avrupa Birliği
Uluslararası destekli
sonuçlandırılmış proje ve Avrupa Konseyi destekli
proje
Diğer resmi kurum ve
kuruluşlar tarafından destekli
proje
TÜBA ve TÜBİTAK destekli
Ulusal destekli
sonuçlandırılmış proje proje
Kalkınma Bakanlığı destekli
proje

Başvuruda İstenilen Belgeler
1) Sonuç raporunda, proje
künyesinin (projenin adı,
tamamlanma tarihi, yönetici ve
araştırmacılarının isimleri, rapor
tarihi, vb.) yer aldığı sayfanın
fotokopisi
2) Proje sonuç raporunun
kabul edildiğini gösteren belgenin
fotokopisi

Sanayi Tezleri Programı
(SAN-TEZ) projesi
Diğer kamu kuruluşları
(Yükseköğretim kurumlan
hariç)
Yükseköğretim kurumlan
tarafından destekli bilimsel
araştırma projesi
Özel kuruluşlar
ARAŞTIRMA Yurtdışı

Yönetmeliğin 3. Maddesinde
“Araştırma” tanımında
belirtilen belgeler (Üniversite
başlangıç onayı ve tarihi,
Üniversite tarafından

Yurtiçi

onaylanmış sonuç raporunun
fotokopisi)
YAYIN

Araştırma (Tez hariç)
kitabı

Alanında uluslararası

araştırma kitabı

1) Kitapla ilgili bilgilerin (kitap
adının, yazarlarının, yayınevi ve
basım tarihinin) yer aldığı
sayfa/sayfaların fotokopisi

Alanında uluslararası

2) Yayınevine ilişkin belgeler*

yayımlanan araştırma kitabı
Alanında ulusal yayımlanan

Ders kitabı

yayımlanan ders kitabı
Alanında ulusal yayımlanan
ders kitabı
Kitapta editörlük

1) Editörlüğü yapılan kitapla ilgili
bilgilerin (kitap adının,
yayımlanan kitap editörlüğü

Alanında uluslararası

Alanında ulusal yayımlanan
kitap editörlüğü

editörlerinin, yayınevi ve basım
tarihinin) yer aldığı
sayfa/sayfaların fotokopisi
2) Yayınevine ilişkin belgeler*

Kitap bölümü

Alanında uluslararası
yayımlanan kitap bölümü
Alanında ulusal yayımlanan
kitap bölümü

1) Kitapla ilgili bilgilerin (kitap
adının, yazarlarının, yayınevi ve
basım tarihinin) yer aldığı
sayfa/sayfaların fotokopisi
2) Yayınevine ilişkin belgeler*

Kitap tercümesi

Alanında yayımlamış tam
kitap çevirisi
Alanında yayımlamış kitap
bölümü çevirisi

Kitap tercümesinde
editörlük

Alanında yayımlanan kitap
çevirisi editörlüğü

Çevirisi yapılan kitabın adı,
çevirmen/çevirmenlerinin adı,
yayınevi ve basım tarihinin yer
aldığı sayfa/sayfaların
fotokopisi
Editörlüğü yapılan kitap
çevirisinin adı, editörleri,
yayınevi ve basım tarihinin yer
aldığı sayfa/sayfaların
fotokopisi

Ansiklopedi konu/madde Alanında uluslararası
yazarı
yayımlanan ansiklopedi
konusu/maddesi

1) Ansiklopedi konu/ madde
yazarlığı yapılan eserle ilgili
bilgilerin (eser adının,
editörlerinin, yayınevi ve basım
Alanında ulusal yayımlanan
tarihinin) yer aldığı
ansiklopedi konusu/maddesi
sayfa/sayfaların fotokopisi
2) Madde yazarlığını yaptığını
gösteren belgenin fotokopisi
3) Yayınevine ilişkin belgeler*

Dergi editörlüğü

SSCI, SCI-Exp, AHCI
dergilerinde editörlük
SSCI, SCI-Exp, AHCI
dışındaki alan
indekslerindeki dergilerde
editörlük

1) Derginin basım yılını gösteren
sayfasının ve değerlendirmeye
tabi tutulan yılda derginin
editörlüğünü yapan ismin yer
aldığı sayfanın fotokopisi (yılın
sadece bir kısmında editörlük
yapılmışsa, hangi sayılarda
editörlük yapıldığına dair belge
ya da beyan)

2) Derginin tarandığı indekse
yönelik belge
Diğer hakemli uluslararası ve

Derginin basım yılını gösteren

ulusal dergilerde editörlük

sayfasının ve değerlendirmeye
tabi tutulan yılda derginin
editörlüğünü yapan ismin yer
aldığı sayfanın fotokopisi (yılın
bir kısmında editörlük
yapılmışsa, hangi sayılarda
editörlük yapıldığına dair belge
ya da beyan)

Kitap/dergi editörler
kurulu üyeliği

SSCI, SCI-Exp, AHCI
1) Derginin basım yılını gösteren
dergilerinde editörler kurulu
sayfasının ve değerlendirmeye
üyeliği
tabi tutulan yılda derginin
editörler kurulu üyelerinin yer
SSCI, SCI-Exp, AHCI
aldığı sayfanın fotokopisi (yılın
dışındaki alan
indekslerindeki dergilerde
editörler kurulu üyeliği

sadece bir kısmında editörler
kurulunda yer alınmış ise, ne
kadar süre editörler kurulunda
yer alındığını gösteren belge ya
da beyan)
2) Derginin tarandığı indekse
yönelik belge

Diğer hakemli ulusal ve
uluslararası dergilerde
editörler kurulu üyeliği

Derginin basım yılını gösteren
sayfasının ve değerlendirmeye
tabi tutulan yılda derginin
editörler kurulu üyelerinin yer
aldığı sayfanın fotokopisi (yılın
sadece bir kısmında editörler
kurulunda yer alınmış ise,
hangi sayılarda editörler
kurulunda yer alındığını
gösteren belge)

Özgün makalesi

SSCI, SCI-Exp, AHCI
dergilerinde yayımlanan tam
makale
SSCI, SCI-Exp, AHCI
dışındaki alan
indekslerindeki dergilerde

Makalenin ilk sayfasının
fotokopisi ve derginin tarandığı
indekse yönelik belge

yayımlanan tam makale
Diğer hakemli uluslararası ve

Makalenin ilk sayfasının

ulusal dergilerde yayımlanan

fotokopisi

tam makale
Diğer (Teknik not,
yorum, vaka takdimi,
editöre mektup, özet,
kitap kritiği, araştırma
notu, bilirkişi raporu ve
benzeri)

SSCI, SCI-Exp, AHCI
indekslerindeki dergilerde
yayımlanan teknik not,
editöre mektup, tartışma,
vaka takdimi ve özet

Makalenin ilk sayfasının
fotokopisi ve derginin tarandığı
indekse yönelik belge

türünden makale
SSCI, SCI-Exp, AHCI
dışındaki alan dergilerde
yayımlanan teknik not,
editöre mektup, tartışma,
vaka takdimi ve özet
türünden makale
Diğer hakemli uluslararası ve
ulusal dergilerde yayımlanan
teknik not, editöre mektup,
tartışma, vaka takdimi ve

Makalenin ilk sayfasının
fotokopisi

özet türünden makale
Uluslararası boyutta
performansa dayalı

Özgün kişisel kayıt

Bölümün talep edeceği belgeler

Karma kayıt

yayımlanmış ses ve/veya
görüntü kaydı
bulunmak[1]
Ulusal boyutta
Özgün kişisel kayıt
Karma kayıt
performansa dayalı
yayımlanmış ses ve/veya
görüntü kaydı
bulunmak*
TASARIM

Sanatsal tasarım (Bina,
çevre, eser, yayın,
mekan, obje)

Kamu kurumları ile özel
hukuk tüzel kişileri
bünyesinde uygulamaya
konmuş
Bilimsel yayınla tescillenmiş
Diğer

Bilimsel tasarım

Bilimsel yayınla tescillenmiş
Kamu kurumları ile özel
hukuk tüzel kişileri

Bölümün talep edeceği belgeler

bünyesinde uygulamaya
konmuş
Diğer
Faydalı obje

TSE/TPE tarafından
tescillenmiş

SERGİ

Özgün kişisel etkinlik

Uluslararası
Ulusal

Karma etkinlikler

Davetli/yarışmalı uluslararası
Davetli/yarışmalı ulusal

PATENT

Alanında ulusal veya uluslararası tescillenmiş patent

Patent Sertifikasının
fotokopisi/web sayfası çıktısı ya
da patent numarası

ATIF

Öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı
uluslararası kitaplarda, öğretim üyesi/elemanının
eserlerine yapılan her bir atıf

Atıfa dair belge (kitabın adı,
basım yılı, yayınevine ilişkin
belge* ve esere atıf yapılan
sayfasının fotokopisi ya da atıf
yapıldığını gösteren belgenin
fotokopisi)

Öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı
ulusal kitaplarda, öğretim üyesi/elemanının eserlerine

Atıfa dair belge (kitabın adı,
basım yılı, yayınevine ilişkin
belge* ve esere atıf yapılan

yapılan her bir atıf

sayfasının fotokopisi)
SSCJ, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerdeki,
öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı
makalelerde, öğretim üyesi/elemanın eserlerine yapılan
her bir atıf

Atıfa dair belge (Web of Science
Çıktısı (WoS)**)

SSCI, SCI~Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki
dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanının yazar olarak
yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanın

Atıfa dair belge (Web of
Science/Scopus çıktısı **)

eserlerine yapılan her bir atıf
Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerdeki,
öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı
makalelerde, öğretim üyesi/elemanının eserlerine
yapılan her bir atıf
TEBLİĞ

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi
bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve
tam metin olarak yayımlanan tebliğ

Atıfa dair belge (Atıf yapan
eserin ilk sayfası ve atıf yapılan
sayfasının fotokopisi ya da atıf
yapıldığını gösteren belgenin
fotokopisi)
1) Toplantının adının ve yapıldığı

yılı gösteren sayfa ile tebliğin ilk
sayfasının fotokopisi
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi 2) Bilim kurulunda en az beş
yabancı akademisyenin
bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve
bulunduğunu gösteren sayfanın
özet metin olarak yayımlanan tebliğ

fotokopisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi 1) Toplantı programında, ilgili
bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve
tebliğin ve
poster olarak sergilenen tebliğ
yazarının/yazarlarının adının
yer aldığı sayfanın fotokopisi
2) Bilim kurulunda en az beş
yabancı akademisyenin
bulunduğunu gösteren sayfanın
fotokopisi
TÜBA ve TÜBİTAK'tan alınan ödül
ÖDÜL
(Çalışma/proje/ Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan
yayın
teşvik ödül
ödülü lıaıiç)
Alanında yurtiçi kaimi kurum ve kuruluşlarından

Ödül belgesinin fotokopisi

alınan ödül
Uluslararası BSE
Ulusal BSE
Alanından özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

* Uluslararası yayınlar için; yayınevinin en az beş yıl dır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet
yürüttüğü ve aynı alanda daha önce en az yirmi kitap yayıml adığını gösteren belge (yayınevinin
internet sayfasından elde edilecek bilgiler geçerlidir, örneğin, aynı alandaki en az 20 kitabın listesi)
Ulusal yayınlar için; yayınevinin en a z 3 yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüttüğü ve daha önce
aynı alanda farklı yazarlara ait en az beş kit ap yayımlamış olduğuna dair belge, (yayınevinin
internet sayfasından elde edilecek bilgiler geçerlidir, örneğin, aynı alandaki en az 5 kitabın listesi)
** Bazı hocalarımız kendilerinin haberdar olduğu fakat WoS listesinde çıkmayan atıflar bulunduğunu bildiriyor.

Böyle durumlarda atfı yapan kaynağa ulaşmak mümkünse indeks dışı atıflarda istenen belgeler ve derginin WoS’ta
olduğunu gösterir belge hazırlanmalıdır. Mümkün değilse, mesela WoS vermiyor ama Scopus veriyorsa, ilgili
listede atfı işaretleyip, atıf yapan derginin WoS'ta olduğunu gösteren belge eklenmelidir.

