
FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE KANITLAYICI BELGELER 
 

Araştırmacıların  öncelikle  ilgili  yönetmeliği  dikkatle  incelemeleri  ve  faaliyetler  için  yönetmelikte 

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) PROJE 

1. Destekleyen kuruluş tarafından onaylı olan ve projenin teşvik uygulamasına esas yılda başarılı 

bir şekilde sonuçlandığını (kapatıldığını) gösteren belge sunulmalıdır. 

2. Eğer 1. Maddede belirtilen belgede projedeki görevinizi (yürütücü, araştırmacı veya Bursiyer) 

ve proje süresini gösteren bilgiler yer almıyor ise ayrıca projedeki görevinizi ve proje süresini 

doğrulayacak kanıtlayıcı belgeler de sunulmalıdır. 

 

(2) ARAŞTIRMA 

1. Üniversite yönetim kurulunun izin kararı, 

2. Çalışmanın  en  az  2  ay  süreyle  araştırmacının  kadrosunun  bulunduğu  kurum  dışında 

yürütülmüş olduğunu gösteren belge, 

3. Araştırmanın  sonuç  raporunun  üniversite  ve  çalışmanın  ilgili  olduğu  kurum  tarafından 

onaylandığını gösteren belge sunulmalıdır. 

 

(3) YAYIN 

1. Özgün Bilimsel Kitap 

a. Kitabın kapak, basım bilgileri ve içindekiler sayfalarının yer aldığı belge sunulmalıdır. 

b. Kitap yazarlığı, yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden gelen davet 

mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. 

c. Tanınmış Ulusal Yayınevleri için, İlgili yayınevinin en az 5 yıl ulusal düzeyde düzenli olarak 

faaliyet  gösterdiğini  ve  aynı  alanda  farklı  yazarlara  ait  en  az  20  kitap  yayımlamış 

olduğunu gösteren belge veya  internet  sayfası ekran görüntüleri  sunulmalıdır.  İnternet 

sayfası  görüntüleri  sunulması  durumunda  görüntünün  alındığı  internet  sitesinin  adresi 

de belirtilmelidir. 

d. Tanınmış  Uluslararası  Yayınevleri  için,  ilgili  yayınevinin  en  az  beş  yıldır  uluslararası 

düzeyde  düzenli  faaliyet  gösterdiğini,  aynı  alanda  farklı  yazarlara  ait  Türkçe  dışındaki 

dillerde  en  az  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. 

 
2. Özgün Bilimsel Kitapta Bölüm 

a. Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfaları ve ilgili bölümün örneği sunulmalıdır. 



b. Kitap içinde bölüm yazarlığı yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden 

gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. 

c. (1)  Nolu  maddenin  (c)  ve  (d)  fıkralarında  belirtilen  ilgili  belge  ve  bilgilerin  sunulması 

zorunludur. 

 
3. Dergi Editörlüğü ve Editör Kurulu Üyeliği 

a. İlgili  yılda  dergide  Editörlük  veya  Editör  Kurulu  Üyeliği  görevini  yürüttüğünü  gösteren 

belge  veya  internet  sayfası  ekran  görüntüleri  sunulmalıdır.  İnternet  sayfası  görüntüleri 

sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 

b. Derginin hangi indeks(ler) kapsamında tarandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer 

aldığı  internet  sayfası  ekran  görüntüleri  sunulmalıdır.  İnternet  sayfası  görüntüleri 

sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 

c. Diğer uluslararası hakemli Dergide editörlük  veya editör  kurulu üyeliği  görevi  için,  ilgili 

derginin en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayınlandığını, derginin editör veya yayın 

kurulunun  uluslararası  olduğunu,  bilimsel  değerlendirme  süreci  ve  bu  sürecin  nasıl 

işlediğinin derginin internet sayfasında yer aldığını ve derginin internet sayfası üzerinden 

yayınlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabildiğini gösteren belgeler veya ilgili bilgilerin 

yer  aldığı  internet  sayfası  ekran  görüntüleri  sunulmalıdır.  İnternet  sayfası  görüntüleri 

sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 

 
4. Özgün/Derleme Makale ve Diğer Makaleler 

a. SCI, SCI‐EXP, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki makaleler için, 

i. Yayımlanmış makalenin en az ilk sayfasının örneği sunulmalıdır.  

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://ip‐science.thomsonreuters.com/mjl/)  ekran  görüntüleri 

sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı 

internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.  

b. 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  ve  Üniversitemiz  Akademik  Teşvik  Düzenleme, 

Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından belirlenerek EK’te listesi verilen bir alan 

indeksi tarafından tarandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet 

sayfası  ekran  görüntüleri  sunulmalıdır.  İnternet  sayfası  görüntüleri  sunulması 

durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 

c. 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,  bilimsel  değerlendirme  süreci  ve  bu 

sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer aldığını ve derginin internet 

sayfası  üzerinden  yayınlanmış  makalelerin  künyelerine  ulaşılabildiğini  göstermeye 

yeterli  belgeler  veya  ilgili  bilgilerin  yer  aldığı  internet  sayfası  ekran  görüntüleri 

sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı 

internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 



d. ULAKBIM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler için, 

i. Derginin  ULAKBIM  tarafından  ilgili  yılda  tarandığını  gösteren  internet  sayfası 

görüntüsü ve görüntünün alındığı internet sitesinin adresi sunulmalıdır. 

ii. Yayımlanmış makalenin en az ilk sayfasının örneği sunulmalıdır. 

 
5. Performansa Dayalı Ses veya Görüntü Kaydı 

a. Performansa  dayalı  etkinliğin  ulusal  veya  uluslararası  niteliğini  ve  dikkate  alınan  yılda 

yayımlanmış olduğunu gösteren belge, 

b. Etkinliğin özgün kişisel kayıt veya karma kayıt niteliğini gösteren belge, 

c. CD, DVD veya benzeri ortamdaki kayıtların varlığını gösterir belge veya ilgili bilgilerin yer 

aldığı  internet  sayfası  ekran  görüntüleri  sunulmalıdır.  İnternet  sayfası  görüntüleri 

sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 

 

(4) TASARIM 

1. Kamu  Kurumları  veya  Özel  Hukuk  tüzel  kişileriyle  sözleşme  yapılarak  uygulanmış  veya 

ticarileşmiş olduğunu gösteren belge sunulmalıdır. 

2. Sunulan  belgeler  tasarımın  uygulamaya  konulduğu  veya  ticarileştiği  yılı  göstermeye  yeterli 

düzeyde bilgi içermelidir. 

 

(5) SERGİ 

1. Serginin  özgün  bireysel  sergi  veya  grup/karma/toplu  etkinlik  niteliğini,  tarihini  ve  yerini 

gösteren belge örneği sunulmalıdır. 

2. Uluslararası  sergiler  için,  serginin  uluslararası  nitelikte  olduğuna  dair  bölüm,  anabilimdalı 

veya anasanatdalı kurulu kararı sunulmalıdır. 

 

(6) PATENT 

1. TPE veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş patent tescil belgesi örneği sunulmalıdır.  

2. Uluslararası  patent belgesi  İngilizce  dışında başka bir  dilde düzenlenmiş  ise  belgenin onaylı 

tercümesi de başvuru da sunulmalıdır. 

3. Ulusal  Patentler  için  sunulan  belgelerin  patentin  incelemeli  olduğunu  göstermeye  yeterli 

düzeyde bilgi içermesi zorunludur. 

 

 

(7) ATIF 

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  sayfaları  ile  atıf 

yapılan  sayfasını  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,  Web  of 

Science’ın  web  sayfası  üzerinden  gerçekleştirilen  atıf  sorgulama  sonucunda,  araştırmacının 

yayınlarına atıf yapan diğer yayınların listesine ve atıf yapan yayınların türüne dair 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  EK’te  listesi  verilen  alan  endekslerinden  birisi  tarafından  tarandığını 

gösteren  internet  sayfası  görüntüsü ve görüntünün alındığı  internet  sitesinin adresi 

sunulmalıdır. 

b. Her bir atfın yapıldığı yayının ilk sayfası, atıf yapılan sayfası ve kaynakçaların yer aldığı 

belge  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 atfın yapıldığı yayının ilk sayfası, atıf yapılan sayfası ve kaynakçaların yer aldığı 

belge  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 atfın yapıldığı yayının ilk sayfası, atıf yapılan sayfası ve kaynakçaların yer aldığı 

belge  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,  bilimsel  değerlendirme  süreci  ve  bu 

sürecin nasıl  işlediğinin  internet  sayfasından yayınlandığını,  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. 

 

(8) TEBLİĞ 

1. Tebliğin tam metin olarak yayımlanmış halinin kopyası sunulmalıdır. 



2. Yazarlardan  en  az  birisinin  ilgili  etkinliğe  katıldığını  gösteren  Katılım  Belgesi  ve  Etkinlik 

Programı  sunulmalıdır.  Belgeler  İngilizce  dışında  bir  yabancı  dilde  hazırlanmış  ise  dekan, 

müdür  veya  bölüm  başkanı  tarafından  onaylanmış  Türkçe  tercümesi  de  sisteme 

yüklenmelidir. 

3. Sunulan  belgeler  tebliğin  sözlü  tam  metin  olarak  sunulduğunu  değerlendirmeye  yetecek 

düzeyde bilgi içermelidir. 

4. Etkinliğe en az 5 farklı ülkeden konuşmacının katılım sağladığını gösteren belge, broşür veya 

internet  sitesi  ekran  görüntüleri  sunulmalıdır.  İnternet  sayfası  görüntüleri  sunulması 

durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. 

 

(9) ÖDÜL 

1. Yetkili mercilerce onaylanmış ödül belgesinin nüshası sunulmalıdır. 

2. Yurtiçi veya Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü için ödülün daha önce en az 

beş  kez  verilmiş  olduğunu  ve  akademik  ağırlıklı  bir  değerlendirme  jürisi  veya  seçici  kurulu 

bulunduğunu  gösteren  internet  sayfası  görüntüleri  ve  ilgili  internet  sitesinin  adresi 

sunulmalıdır. 

3. Ulusal  veya  Uluslararası  jürili  sürekli  düzenlenen  güzel  sanat  etkinliklerinde  veya 

yarışmalarında  eserlere  verilen  ulusal/uluslararası  derece  ödülleri  (mansiyon  hariç)  için 

ödülün  sürekli  verildiğini  ve  jüri  üyelerini  gösteren  internet  sayfası  görüntüleri  ve  ilgili 

internet sitesinin adresi sunulmalıdır. 

4. 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)  için  ödülün  sürekli  verildiğini  ve  jüri 

üyelerini gösteren internet sayfası görüntüleri ve ilgili internet sitesinin adresi sunulmalıdır. 

 


