BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2018 AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU İÇİN
FAALİYET VE PUAN TABLOSU
FAALİYET
TÜRÜ

ALT
FAALİYET

DETAYI

BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER

Dünya Bankası, Avrupa Birliği
ve Avrupa Konseyi tarafından
1) Proje sonuç raporunun kabul
desteklenmiş proje (Yalnızca Aredildiğini gösteren belgenin
Uluslararası
Ge niteliğindeki projeler)
fotokopisi
destekli
2) Proje kapsamında yaptığı görevi
Diğer
uluslararası
özel
veya
sonuçlandırılmış
gösteren belge
resmi kurum ve kuruluşlar
proje
3)
Sonuçlandırılmış projelerin Artarafından desteklenmiş proje
Ge niteliği taşıdığına dair kişinin
(Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki
yazılı beyanı
projeler)
TÜBA ve TÜBİTAK destekli
proje
Kalkınma Bakanlığı destekli
proje (Yalnızca Ar-Ge
niteliğindeki projeler)

(1) PROJE
(30 Puan)

Sanayi Tezleri Programı (SANTEZ) projesi
Diğer kamu kuruluşları
Ulusal destekli
sonuçlandırılmış (Yükseköğretim kurumlan hariç)
tarafından desteklenmiş projeler
proje
(Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki
projeler)
Yükseköğretim kurumlan
tarafından desteklenmiş bilimsel
araştırma projesi (Yalnızca ArGe niteliğindeki Projeler)
Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik
ve özgün tasarım projeleri)
Yurtdışı

(2) ARAŞTIRMA
Araştırma
(30 Puan)
Yurtiçi

Bilimsel (Tez
hariç) kitap

(3) YAYIN
(30 Puan)

Ders kitabı

Alanında uluslararası
yayımlanan bilimsel kitap
Alanında ulusal yayımlanan
bilimsel kitap
Alanında uluslararası
yayımlanan ders kitabı
Alanında ulusal yayımlanan ders
kitabı
Alanında uluslararası
yayımlanan kitap editörlüğü

Kitapta editörlük
Alanında ulusal yayımlanan
kitap editörlüğü

Yönetmeliğin 3. Maddesinde
“Araştırma” tanımında belirtilen
belgeler (Üniversite başlangıç onayı
ve tarihi, Üniversite tarafından
onaylanmış sonuç raporunun
fotokopisi)
1) Kitapla ilgili bilgilerin (kitap
adının, yazarlarının, yayınevi ve
basım tarihinin) yer aldığı
sayfa/sayfaların fotokopisi
2) Yayınevine ilişkin belgeler*
3) Kitabın tekrar baskısı yapılmış
ise yeni baskıyı gösteren kapak
fotokopisi
1) Editörlüğü yapılan kitapla ilgili
bilgilerin (kitap adının,
editörlerinin, yayınevi ve basım
tarihinin) yer aldığı sayfa / sayfaların fotokopisi
2) Yayınevine ilişkin belgeler*
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FAALİYET
TÜRÜ

ALT
FAALİYET

DETAYI
Alanında uluslararası
yayımlanan kitap bölümü

Kitap bölümü
Alanında ulusal yayımlanan
kitap bölümü

Kitap tercümesi

Ansiklopedi
konu/madde
yazarı

Alanında yayımlanmış tam kitap
çevirisi
Alanında uluslararası
yayımlanan ansiklopedi
konusu/maddesi

Alanında ulusal yayımlanan
ansiklopedi konusu/maddesi
SSCI, SCI-Exp, AHCI
kapsamındaki dergilerde
editörlük

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI
Dergi editörlüğü dışındaki alan endekslerindeki
dergilerde editörlük
ESCI kapsamındaki dergilerde
editörlük
SSCI, SCI-Exp, AHCI
kapsamındaki dergilerde
yayımlanan tam makale
ESCI kapsamındaki dergilerde
yayımlanan tam makale
Özgün/derleme
makale

Diğer (Teknik
not, kısa makale,
yorum, vaka
takdimi, editöre
mektup, özet,
kitap kritiği,
araştırma notu)

Uluslararası

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

BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
1) Kitapla ilgili bilgilerin (kitap
adının, yazarlarının, yayınevi ve
basım tarihinin) yer aldığı
sayfa/sayfaların fotokopisi
2) Yayınevine ilişkin belgeler*
Çevirisi yapılan kitabın adı,
çevirmen/çevirmenlerinin adı,
yayınevi ve basım tarihinin yer
aldığını gösteren belge
1) Ansiklopedi konu/ madde
yazarlığı yapılan eserle ilgili
bilgilerin (eser adının,
editörlerinin, yayınevi ve basım
tarihinin) yer aldığı
sayfa/sayfaların fotokopisi
2) Madde yazarlığını yaptığını
gösteren belgenin fotokopisi
3) Yayınevine ilişkin belgeler*
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
Özgün makale Web of Science
veritabanında tarandığında
gözleniyorsa taranma belgesi, eğer
gözlenmiyorsa makalenin ilk
sayfasının fotokopisi ve derginin
tarandığı indekse yönelik belge

Diğer hakemli ulusal veya
uluslararası dergilerde
yayımlanan tam makale

1) Makalenin ilk sayfasının
fotokopisi
2) Derginin tarandığı indekse
yönelik belge

SSCI, SCI-Exp, AHCI
kapsamındaki dergilerde
yayımlanan makale

1) Makalenin ilk sayfasının
fotokopisi
2) Derginin tarandığı indekse
yönelik belge

ESCI kapsamındaki dergilerde
yayımlanan makale
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI
dışındaki alan endekslerinde
yayımlanan makale
Özgün kişisel kayıt

1) Müzik ve konservatuvar
bölümleri için performansa
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FAALİYET
TÜRÜ

ALT
FAALİYET

BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER

DETAYI

boyutta
performansa
dayalı
Karma kayıt
yayımlanmış ses
ve/veya görüntü
kaydı bulunmak
Özgün kişisel kayıt

2)

Ulusal boyutta
performansa
dayalı
yayımlanmış ses
ve/veya görüntü Karma kayıt
kaydı bulunmak

SSCI, SCI-Exp, AHCI
kapsamındaki dergilerde
hakemlik

Hakemlik

1)

ESC1 kapsamındaki dergilerde
hakemlik

2)

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI
dışındaki alan endekslerindeki
dergilerde hakemlik

3)

Diğer hakemli ulusal veya
uluslararası dergilerde hakemlik

4)

5)
Sanatsal tasarım
(Bina, çevre,
eser, yayın,
mekan, obje)

Kamu kurumlan ile özel hukuk
tüzel kişileri bünyesinde
uygulanmış ve belgelenmiş
Bilimsel yayınla tescillenmiş
Bilimsel yayınla tescillenmiş

(4) TASARIM
(30 puan)

(5) SERGİ
(30 puan)

Bilimsel tasarım Kamu kurumlan ile özel hukuk
tüzel kişileri bünyesinde
uygulanmış ve belgelenmiş

Faydalı obje

TSE/TPE tarafından tescillenmiş

Özgün kişisel
etkinlik

Uluslararası

dayalı etkinliğin ulusal veya
uluslararası niteliğini ve dikkate
alınan yılda yayımlanmış
olduğunu gösteren CD, DVD
veya benzeri ortamdaki kayıtlara
yönelik bandrol verildiğini
gösterir belge
Besteciliğin, yorumculuğun,
koreograflığın, rejisörlüğün,
oyun yazarlığının,
dramaturjiliğin ve sahne
tasarımcılığının akademik teşvik
kapsamında değerlendirilmesi
için ulusal veya uluslararası
boyutunun ve dikkate alınan
yılda yayımlanmış olduğunun
belgelendirilmesi veya
bandrolünün alınmış olması
gerekir.
Derginin makale gönderme
sistemi üzerinden yapılan
hakemliklerde sistemden alınan
çıktı ya da
E-mail üzerinden iletişimle
yapılan hakemliklerde e-mail
çıktısı ya da
Mektup ile yapılan
hakemliklerde yazışmalarda
kullanılan mektup fotokopisi ya
da
Yukarıda belirtilen hakemlikler
dışında kalan hakemlikler için
hakemlik yapıldığına dair
gösterir belge
Derginin tarandığı indekse
yönelik belge

1) Kamu kurumları veya özel hukuk
tüzel kişileri bünyesinde uygula
maya konulmuş sanatsal
tasarımlar için, sanatsal tasarımı
ve uygulamaya konulduğu yılı
belirten belge
2) Bilimsel yayınla tescillenmiş
sanatsal tasarımlar için, yayının
yayımlanmış halini gösterir belge
3) Diğer sanatsal tasarımlar için,
ilgili tasarımın yetkili kurul veya
mercilerce tescillendiğini veya
uygulamaya konulduğunu
gösteren belge
4) Faydalı Obje/Model çalışmaları
için TSE veya TPE tescil belgesi
1) Serginin uluslararası olarak
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FAALİYET
TÜRÜ

ALT
FAALİYET

DETAYI
Ulusal
Davetli/yarışmalı uluslararası

Karma etkinlikler
Davetli/yarışmalı ulusal

(6) PATENT
(30 Puan)

Alanında uluslararası tescillenmiş patent
Alanında ulusal tescillenmiş patent
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı
uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının
eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine
yapılan her bir atıf
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı
ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine
yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her
bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan
dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer
almadığı makalelerde, öğretim elemanının
eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine
yapılan her bir atıf

(7)

ATIF
(30 puan)

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası
dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer
almadığı makalelerde, öğretim elemanının
eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine
yapılan her bir atıf

BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
değerlendirilmesi için bölüm, ana
bilim dalı veya ana sanat dalı
kurullarınca onaylandığını
gösterir belge
2) Serginin dikkate alınan yıl
içerisinde olduğunu gösterir
belge
3) Serginin özgün kişisel sergi veya
davetli/yarışmaya dayalı nitelikte
olup olmadığını, sergi tarihini ve
yerini kanıtlayıcı belge

Patent Sertifikasının fotokopisi/web
sayfası çıktısı ya da patent numarası
Atıfa dair belge (kitabın adı, basım
yılı, yayınevine ilişkin belge* ve
esere atıf yapılan sayfasının
fotokopisi ya da atıf yapıldığını
gösteren belgenin fotokopisi)

1) Yapılan atıf Web of Science veri
tabanında görülüyorsa tarama
çıktısı yada
2) Yapılan atıf Web of Science veri
tabanında görülmüyorsa atıf yapan
makalenin ilk sayfası, kaynaklar
(references) bölümü ve tarandığı
indekse dair belge

ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim
elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde,
öğretim elemanının eserlerine yapılan
kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının
yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim
elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir
atıf

(8) TEBLİĞ
(30 Puan)

Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası
konserde eserinin seslendirilmesi

1) Bestenin kendisine ait olduğunun
belgelenmesi
2) Bestenin konserde
seslendirildiğine ait yazılı veya
görsel belge

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli
olarak sunulan tebliğ

1) Bilim kurulunda en az beş
yabancı akademisyenin
bulunduğunu gösteren sayfanın
fotokopisi
2) Toplantının adının ve yapıldığı
yılı gösteren sayfa
3) Toplantıda sunulan tebliğin ilgili
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FAALİYET
TÜRÜ

ALT
FAALİYET

BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER

DETAYI

CD veya kitapçıkta yer alan
sunum metni
4) Davetli Konuşmacı olduğunu
gösteren belge
1)

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü
olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan
tebliğ

2)
3)

4)
1)

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster
olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ

2)
3)

1)

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü
olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan
tebliğ

2)
3)

4)

Bilim kurulunda en az beş
yabancı akademisyenin
bulunduğunu gösteren sayfanın
fotokopisi
Toplantının adının ve yapıldığı
yılı gösteren sayfa
Toplantıda sunulan tebliğin ilgili
CD veya kitapçıkta yer alan
sunum metni
Sözlü sunum yapıldığını
gösteren belge
Bilim kurulunda en az beş
yabancı akademisyenin
bulunduğunu gösteren sayfanın
fotokopisi
Toplantının adının ve yapıldığı
yılı gösteren sayfa
Toplantıda sunulan tebliğin ilgili
CD veya kitapçıkta yer alan
sunum metni
Bilim kurulunda en az beş
yabancı akademisyenin
bulunduğunu gösteren sayfanın
fotokopisi
Toplantının adının ve yapıldığı
yılı gösteren sayfa
Toplantıda sunulan tebliğin ilgili
CD veya kitapçıkta yer alan
sunum metni
Sözlü sunum yapıldığını
gösteren belge (Kongre
programı)

TÜBA veya TÜBİTAK’tan alınan bilim ödülü
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alman
bilim ödülü
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından
alınan bilim ödülü

(9) ÖDÜL
(30 Puan)
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum,
(Çalışma / proje / yayın konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim
teşvik / teşekkür - başarı ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına
belgesi ve plaketi / burs
belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
/ onur belgesi / hizmet
belgesi hariç)

Ödül belgesinin fotokopisi

Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve
festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu
tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen
öğretim elemanı başvurabilir)
Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından
verilen ödül
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* Ulusal yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten ve daha önce aynı alanda
farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevi
Uluslararası yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı
kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan ve
aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış olan yayınevi

Sürüm 02.01.2018

Sayfa 6 / 6

