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BAŞVURU DOSYALARININ HAZIRLANMASINDA VE DEĞERLENDİRMELERDE REFERANS AMAÇLI KULLANILACAK  
FAALİYET TABLOSU VE GEREKEN BELGELER 

AKADEMİK FAALİYET TÜRÜ FAALİYET BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

PROJE 

TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları 

1) Proje sözleşmesi veya sonuç raporunda, proje 
künyesinin (projenin adı, süresi, tamamlanma tarihi, 
yönetici ve araştırmacılarının isimleri, rapor tarihi, 
vb.) yer aldığı sayfanın fotokopisi 
 
2) Proje sonuç raporunun ilgili yıl içerisinde kabul 
edildiğini gösteren belgenin fotokopisi 
 

TÜBİTAK 1005, 3001 

TÜBİTAK 1002 

H2020 projesi 

Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından 
desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan 
proje  

Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve 
destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliği taşıyan proje  

ARAŞTIRMA Yurtdışı araştırma  1) Üniversite yönetim kurulundan alınan izin belgesi 
(Üniversite başlangıç onayı ve tarihi, araştırmacıların 
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Yurtiçi araştırma  

kendi kurumu dışında bir üniversite ya da araştırma 
kurumunda en az 2 ay görevlendirildiğini gösterir belge) 
2) İlgili kurumlar tarafından onaylanmış sonuç raporunun 
fotokopisi) 

YAYIN 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 
araştırma makalesi 

1) Makalenin ilk sayfasının fotokopisi (Cilt, sayfa ve yıl 
bilgilerini içermelidir) 
 
2) Derginin tarandığı indekse yönelik belge 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 
derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, 
araştırma notu, özet ve kitap kritiği) 

Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki 
dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi 

Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki 
dergilerde yayımlanmış derleme veya kısa makale (editöre mektup, yorum, 
vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği) 

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi* 

Yayın kategorisindeki yukarıdaki belgelere ek olarak 
derginin en az 5 yıldır (yılda en az bir sayı) yayımlandığını 
gösteren belge 
 
Derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası 
olduğunu gösterir belge (Söz konusu sayı ile ilişkili 
editör/yayın kurulu listesi) 

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 
makale 

1) Makalenin ilk sayfasının fotokopisi (Cilt, sayfa ve yıl 
bilgilerini içermelidir) 
 
2) Derginin ULAKBİM TR dizinde tarandığına ait belge 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör 
kurulu üyeliği 

1) Derginin basım yılını gösteren sayfasının ve 
değerlendirmeye tabi tutulan yılda derginin editörlüğünü 
yapan ismin yer aldığı sayfanın fotokopisi (yılın sadece bir 
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Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki 
dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği 

kısmında editörlük yapılmışsa, hangi sayılarda editörlük 
yapıldığına dair belge) 
 
2) Derginin tarandığı indekse yönelik belge 

Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği* 

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve 
editör kurulu üyeliği 

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel 
kitap 

1) Kitaba ait ISBN 
2) Yayınevi ile yapılan sözleşme, yayınevinden ya da 
editörden gelen davet mektubu gibi evraklar**  
3) Kitabin yayımlanma yılını gösteren belge 

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel 
kitap editörlüğü 

1) Editörlüğü yapılan kitapla ilgili bilgilerin (kitap adının, 
Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü 
editörlerinin, yayınevi ve basım tarihinin) yer aldığı 
sayfa/sayfaların fotokopisi 
 
2) Yayınevine ilişkin belgeler** 

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel 
kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye 
alınır.) 

1) Kitaba ait ISBN 
2) Yayınevi ile yapılan sözleşme, yayınevinden ya da 
editörden gelen davet mektubu gibi evraklar** 
3) Kitabın yayımlanma yılını gösteren belge 

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap 

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda 
bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.) 

Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya 
görüntü kaydı*** 

1) Katılım belgesi veya teşekkür belgesi vb. (varsa) 
2) Belge olarak kabul edilmek üzere performansa ait ses 
ve/veya görüntü kaydı 
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Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya 
görüntü kaydı*** 

 
Birim İnceleme Komisyonunun yönetmelik kapsamında 
gerekli gördüğü diğer belgeler   
 

Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü 
kaydı*** 

TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; 
sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı  

1) İlgili kurumlarla yapılan sözleşme belgesi, tasarımının 
uygulamaya geçtiğine veya ticarileştiğine dair belge 
2) Tasarıma ait görseller 
 
Birim İnceleme Komisyonunun yönetmelik kapsamında 
gerekli gördüğü diğer belgeler   

SERGİ 

Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival 
ve gösterim) 

1) Etkinliğin ulusal/uluslararası, bireysel ya da 
grup/karma/toplu olduğuna dair bölüm, anabilim veya 
anasanat dalı kurullarınca sağlanmış onay belgesi  
 
2) Serginin düzenlendiğine dair davetiye, afiş, program, 
ilan vb. belgelerin fotokopisi 

Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival 
ve gösterim) 

Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, 
dinleti, festival ve gösterim) 

Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, 
dinleti, festival ve gösterim) 

PATENT 

 
Uluslararası patent 
 

Patent Sertifikasının fotokopisi/web sayfası çıktısı  

Ulusal patent 
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ATIF 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 
makalelerde atıf 

1) Atıfa dair belge (Web of Science vb.)  
2) Atıf yapan eserin SCI, SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerinde 
tarandığına dair belge 

Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makalelerde 
atıf 

Atıfa dair belge (Atıf yapan eserin ilk sayfası ve atıfın 
yapıldığı sayfasının fotokopisi ya da kaynakça fotokopisi) 

Diğer uluslararası hakemli dergilerde* yayımlanmış makalelerde atıf 

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 
makalelerde atıf 

1) Atıfa dair belge (Atıf yapan eserin ilk sayfası ve atıfın 
yapıldığı sayfasının fotokopisi ya da kaynakça fotokopisi)  

Tanınmış uluslararası yayınevleri** tarafından yayımlanmış özgün bilimsel 
kitapta atıf 

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

Tanınmış ulusal yayınevleri** tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta 
atıf 

Atıfa dair belge (kitabın adı, basım yılı, yayınevine ilişkin 
belge ve esere atıf yapılan sayfasının fotokopisi veya 
kaynakça listesi) 

Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer 
alması veya gösterime ya da dinletime girmesi 

Birim İnceleme Komisyonunun yönetmelik kapsamında 
gerekli gördüğü diğer belgeler   

Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması 
veya gösterime ya da dinletime girmesi 

Birim İnceleme Komisyonunun yönetmelik kapsamında 
gerekli gördüğü diğer belgeler   

TEBLİĞ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede 
sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri  

1) Toplantının adını ve yapıldığı yılı gösteren sayfa ile 
tebliğ kitapçığında yayımlanmış tam metin  
2) Etkinlik programı ve etkinliğe katılım sağlandığını 
gösteren belge 
3) En az beş farklı ülkeden konuşmacının katılım 
sağladığını gösteren belge 
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ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın 
teşvik/ teşekkür- başarı 

belgesi ve plaketi/ burs/ onur 
belgesi/ hizmet belgesi hariç) 

YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü 

Ödülün öğretim elemanının kendi faaliyet alanında 
gerçekleştirdiği faaliyet karşılığı olduğunu gösteren belge. 

TÜBİTAK Bilim Ödülü 

TÜBA Akademi Ödülü 

TÜBİTAK TWAS veya Teşvik Ödülü 

TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Eşik Üstü Ödülü 

Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, 
daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet 
sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya 
seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için 
en fazla bir defa puanlama yapılır.) 
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, 
daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet 
sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya 
seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için 
en fazla bir defa puanlama yapılır.) 
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya 
yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) 
(Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa 
puanlama yapılır.) 
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya 
yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) 
(Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa 
puanlama yapılır.) 
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Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek 
odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, 
mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri 
ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece 
ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı 
ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) 

* Diğer uluslararası hakemli dergilerin (editörlük veya editör kurulu üyeliklerinde de aynı kriter geçerlidir) değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır yılda en 
az bir sayı ile yayımlanıyor olması, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet 
sayfasında yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden yayımlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir.

**Yayınevleri İle İlgili Hususlar: Yayınevlerinin (Ulusal/Uluslararası) en az 5 yıl faaliyette olması ve daha önce farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlandığına ait 
destekleyici belge olarak yayınevinin internet sayfasından elde edilecek bilgiler sunulabilir.  

***Performansa dayalı ses ya da görüntü kaydı bulunmak kategorisinin; güzel sanatlar alanında çalışan  sanatçı  akademisyenlerin,  konser,  dinleti,  oyun,  temsil  ve  benzer 
 sanatsal  performanslarına  dayalı  etkinliklerine  ilişkin  ses  ya  da  görüntü  kayıtlarını  ifade  ettiği  düşünülmektedir.  Öğretim  elemanlarımızın, uzmanlık konuları ya da 

akademik çalışmaları ile ilişkili olarak verdikleri seminerler,  yaptıkları  konuşmalar,  basına  verdikleri  demeç  ve  benzeri  etkinlikler  bu  kategori  altında 
değerlendirilmemektedir.  

Not:   Web sitelerinden alınacak ekran görüntüleri destekleyici belge olarak sunulabilir fakat bunların hangi internet adresinden (tam ve açık web adresi) alındığı not 
edilmelidir. Komisyonlar yukarıda istenen belgelere ek olarak yönetmelik kapsamında karar alabilmek için başka belgeler de talep edebilirler. Yönetmelikte kapsam dışı 
tutulmuş faaliyetler değerlendirilmez.




