
FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET DETAYI İstenecek Belgeler

Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi destekli proje

Diğer resmi kurum ve kuruluşlar tarafından destekli proje

TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje

Kalkınma Bakanlığı destekli proje

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumları hariç)

Yükseköğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Özel kuruluşlar

Alanında uluslararası yayımlanan araştırma kitabı

Alanında ulusal yayımlanan araştırma kitabı

Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı

Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı

Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü

Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü

Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü

Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü

Alanında yayımlamış tam kitap çevirisi

Alanında yayımlamış kitap bölümü çevirisi

Kitap tercümesinde editörlük Alanında yayımlanan kitap çevirisi editörlüğü
İlgili Yönetmelikte tanımlanmış ulusal bir yayınevi tarafından yayımlanan çevirisi yapılmış kitabın adını, ilk basım tarihini, 

ISBN numarasını ve editörün adını gösteren belge

Bursa Teknik Üniversitesi

Akademik Teşvik Faaliyetleri  ve İstenecek Belgelerin Listesi

İlgili Yönetmelikte tanımlanmış uluslararası veya ulusal bir yayınevi tarafından yayımlanan kitabın adını, ilk basım tarihini, 

ISBN numarasını ve yazar adını gösteren belge

İlgili Yönetmelikte tanımlanmış uluslararası veya ulusal bir yayınevi tarafından yayımlanan kitabın adını, ilk basım tarihini, 

ISBN numarasını ve editörün adını gösteren belge

İlgili Yönetmelikte tanımlanmış uluslararası veya ulusal bir yayınevi tarafından yayımlanan kitabın adını, ilk basım tarihini, 

ISBN numarasını ve kitap bölümü yazar adını gösteren belge

İlgili Yönetmelikte tanımlanmış ulusal bir yayınevi tarafından yayımlanan çevirisi yapılmış kitabın adını, ilk basım tarihini, 

ISBN numarasını ve çevirmen adını gösteren belge

Projelerde, projeyi destekleyen kurum tarafından projenin başarılı bir şekilde tamamlandığını gösteren resmi yazı

Öğretim elemanın gittiği kurum tarafından verilmiş kabul belgesi,

Çalıştığı kurum tarafından verilen görevlendirme yazısı,

Araştırma sonuç raporunun onaylandığını gösteren belge

Araştırma (Tez hariç) kitabı

Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje

Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje

(1) PROJE (30 Puan)

(2) ARAŞTIRMA (30 Puan)

Yurtdışı

Yurtiçi

(3) YAYIN (30 Puan)

Ders kitabı

Kitapta editörlük

Kitap bölümü

Kitap tercümesi



Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi

Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi

SSCl; SCI-Exp, AHCI dergilerinde editörlük

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

Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde editörlük
En az 5 yıl süreyle düzenli olarak yayınlan hakemli derginin editörünü ve dergide 2015 yılında yayımlanan veya basılan 

sayıları gösteren belge

SSCI, SCl-Exp, AHCI dergilerinde editörler kurulu üyeliği

SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde editörler kurulu üyeliği

Diğer hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde editörler kurulu üyeliği
En az 5 yıl süreyle düzenli olarak yayınlan hakemli derginin editörler kurulunu ve dergide 2015 yılında yayımlanan veya 

basılan sayıları gösteren belge

SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde yayımlanan tam makale

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

Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanan tam makale Makalenin ilk sayfası ile derginin en az 5 yıl süreyle düzenli olarak yayımlandığını ve hakemli olduğunu gösteren belge

SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerde yayımlanan teknik not, editöre

mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet 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 özet türünden makale
Makalenin ilk sayfası ile derginin en az 5 yıl süreyle düzenli olarak yayımlandığını ve hakemli olduğunu gösteren belge

Özgün kişisel kayıt

Karma kayıt

Özgün kişisel kayıt

Karma kayıt

Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş Resmi görevlendirme/onay yazısı

bilimsel yayınla tescillenmiş bilimsel yayının ilgili sayfası

diğer tasarımı tanımlayan belgeler

bilimsel yayınla tescillenmiş bilimsel yayının ilgili sayfası

Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş Resmi görevlendirme/onay yazısı

diğer tasarımı tanımlayan belgeler

Faydalı obje TSE/TPE tarafından tescillenmiş tescil belgesi

İlgili Yönetmelikte tanımlanmış uluslararası veya ulusal bir yayınevi tarafından yayımlanan ansiklopedinin adını, ilk basım 

tarihini, ISBN numarasını ve konu/madde yazar adını gösteren belge

Derginin editörünü ve hangi indekslerde tarandığını gösteren belge ile birlikte dergide 2015 yılında yayımlanan veya basılan 

sayıları gösteren belge

Derginin editörler kurulunu ve hangi indekslerde tarandığını gösteren belge ile birlikte dergide 2015 yılında yayımlanan veya 

basılan sayıları gösteren belge

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilmiş bondrollü CD, DVD ve benzeri medya ortamı kaydın kopyası

(4) TASARIM (30 puan)

Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, 

mekan, obje)

Bilimsel tasarım

Makalenin ilk sayfası ve yayımlandığı derginin hangi indekslerde tarandığını gösteren belge

Makalenin ilk sayfası ve yayımlandığı derginin hangi indekslerde tarandığını gösteren belgeDiğer (Teknik not, yorum, vaka takdimi, 

editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma 

notu, bilirkişi raporu ve benzeri)

Dergi editörlüğü(3) YAYIN (30 Puan)

Uluslararası boyutta performansa dayalı 

yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı 

bulunmak*

Ulusal boyutta performansa dayalı 

yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı 

bulunmak*

Kitap/dergi editörler kurulu üyeliği

Özgün makalesi

Ansiklopedi konu/madde yazarı



Uluslararası

Ulusal

Davetli/yarışmalı uluslararası

Davetli/yarışmalı ulusal

(6) PATENT (30 Puan) Patentin ilk sayfası ve tescil edildiği tarihi gösteren belge

Tüm eserlere ait 2015 yılında SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerde yapılan atıf sayılarını, atıf yapılan 

eser/makale ismini ve yazar sayısını gösteren Web of Science belgesi veya ilgili indekslerde tarandığını gösteren belge

Tüm eserlere ait 2015 yılında alan indekslerindeki dergilerde yapılan atıf sayılarını, atıf yapılan eser/makale ismini ve yazar 

sayısını gösteren belge ile birlikte atıf yapan makalelerin alan indekslerinde tarandığını gösteren belge

Tüm eserlere ait 2015 yılında ilgili yönetmelikte tanımlanmış hakemli dergilerde yapılan atıf sayılarını, atıf yapılan 

eser/makale ismini ve yazar sayısını gösteren belge ile birlikte derginin en az 5 yıl süreyle yayınlandığını gösteren belge

NOT: Akademik Faaliyetlere ilişkin  YÖKSİS'ten alınan çıktılar ile birlikte  akademik faaliyetlere ilişkin listedeki belgelerin başvuru sırasında  Geçici Ön İnceleme Heyeti Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

(5) SERGİ (30 puan)

Özgün kişisel etkinlik

Karma etkinlikler

Etkinlik afiş ve/veya broşürü

Ödül beratının bir nüshası, alındığı kurumu ve tarihi gösteren belge (aynı faaliyet nedeniyle alınan birden fazla ödül için ayrı 

ayrı puanlama yapılır.)

Tüm eserlere ait 2015 yılında  ilgili yönetmelikte tanımlanmış uluslararası veya ulusal bir yayınevi tarafından yayımlanan 

kitaplarda yapılan  atıf sayılarını, atıf yapılan eser/makale ismini ve yazar sayısını gösteren belge ile birlikte ilgili kitabın 

kimliği ve referans sayfaları  

Alanından özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

Ulusal BSE

Alanında ulusal veya uluslararası tescillenmiş patent

Tebliğin tam metin/özet metin/poster olarak yayınladığını gösterir belge

Tebliğin sözlü/poster olarak sunulduğunu gösteren belge

Toplantının Bilim Kurulunu ve en az 5 yabancı akademisyenin bulunduğunu gösteren belge

(9) ÖDÜL (30 Puan)

(Çalışma/proje/yayın teşvik ödülü hariç)

TÜBA ve TÜBİTAK’tan alınan ödül

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

Uluslararası BSE

(7) ATIF (30 Puan)

(8) TEBLİĞ (30 Puan)

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

tebliğ

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

tebliğ

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve poster olarak sergilenen tebliğ

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

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

SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim 

üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf

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

üyesi/elemanının 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


