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FAALİYET 
KODU 

FAALİYET TANIMI SUNULACAK BELGELER 

A 
SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki 
dergilerde yayımlanmış makale  Makalenin başlık, yazar(lar), cilt, sayfa ve yıl bilgilerinin 

bulunduğu ilk sayfası 
 İlgili derginin ISSN bilgisi ve tarandığı indeksleri 

gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet 
sayfası ekran görüntüleri 

 

B 
Diğer Uluslararası alan indeksleri kapsamındaki 
dergilerde yayımlanmış makale 

C 

SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki 
dergilerde yayımlanmış olgu sunumu, derleme, 
editöre mektup, teknik not, özet, kitap kritiği ve 
benzeri yayınlar 

D Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış makale 

E 
Uluslararası Kongre veya Sempozyumlarda sunulan 
sözlü bildiriler/posterler 

 Toplantının adını ve yapıldığı yılı gösteren sayfa ile 
tebliğ kitapçığında yayımlanmış tam metin 

 Tebliğin sunulduğunu kanıtlayan belge (Sunum 
programı ve etkinliğe katılım belgesi) 

 Uluslararası toplantıya en az 5 farklı ülkeden 
konuşmacının katılımını kanıtlayan belge (Tebliğler 
kitabında veya sunum programındaki kanıtlayıcı 
belgeler veya toplantı sekretaryası tarafından verilecek 
geçerli kanıtlayıcı belge) 

F 
Ulusal Kongre veya Sempozyumlarda sunulan 
bildiriler/posterler 

 Toplantının adını ve yapıldığı yılı gösteren sayfa ile 
tebliğ kitapçığında yayımlanmış tam metin 

 Tebliğin sunulduğunu kanıtlayan belge (Sunum 
programı ve etkinliğe katılım belgesi) 

G Tezin Desteklendiği Projeler 

 Proje sözleşmesi veya sonuç raporunda, proje 
künyesinin (projenin adı, süresi, tamamlanma tarihi, 
yönetici ve araştırmacılarının isimleri, rapor tarihi vb.) 
yer aldığı sayfa. 

H 

Tez Çıktılarına SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI 
tarafından taranan dergilerde veya tanınmış 
uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış 
kitaplarda yapılan Atıflar 

 Atıfa dair belge (Atıfın bulunduğu makalenin ilk sayfası, 
atıfın bulunduğu sayfa ve atıfı belirten kaynakça 
sayfası) 

 Derginin tarandığı indekse yönelik belge 

I Tezin Aldığı Ödüller 

 Yetkili mercilerce onaylanmış (tarihli) ödül belgesi.  
 Tez çalışmasına veya tez çıktılarına bir jüri tarafından 

verilen ödüller ve tez konusu kapsamında faaliyet 
gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarının teşekkür 
beyanı. 

J 
Kabul Edilen/Başvuru yapılan Ulusal ve Uluslararası 
Patent 

 Yetkili mercilerce düzenlenmiş tescil belgesi / sertifika / 
web sayfası çıktısı (tarihli) 

K 
Kabul Edilen/Başvuru yapılan Faydalı 
Model/Endüstriyel/Bilimsel Tasarım 

 Yetkili mercilerce düzenlenmiş tescil belgesi / sertifika / 
web sayfası çıktısı (tarihli) 

 


