AÇIKLAMALAR
1. Verilecek ödüller 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri
kapsamaktadır.
2. 2016 yılına ait ödül başvuruları, 13-24 Nisan 2017 tarihleri arasında, öğretim
elemanlarının kadrolarının bulunduğu fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki
bölüm başkanlıklarına yapılacaktır.
3. Bölüm Başkanlıkları başvuru dosyalarında eksiklik olup olmadığını inceleyerek, 27 Nisan
2017 tarihinde dekanlık/müdürlüğe teslim edecek, aynı gün dekanlık/müdürlükler üst yazı ve
liste ile dosyaları rektörlük ödül komisyonuna iletecektir.
5. Değerlendirme sonuçları 01 Mayıs 2017 tarihinde Üniversite Web sayfasından
duyurulacaktır.
6. Erzincan Kültür Eğitim Vakfının (EKEV) desteklediği bilim ve sanat ödülleri Erzincan
Üniversitesi Akademik Bilim ve Sanat Ödülleri adı ile 12 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak
törende akademisyenlere takdim edilecektir. (Tarihte değişiklik olması durumunda ayrıca
duyuru yapılacaktır).
7. Başvuru sahiplerinin uygulama esaslarındaki ilgili faaliyet türleri kapsamında yapmış
oldukları akademik faaliyetleri belgelemeleri gerekmektedir. Başvuruda istenen belgeler
aşağıda listelenmiştir:
a. Başvuru Formu
b. Akademik faaliyetlerin gerçekleştirildiğini gösteren belgeler (Ekte verilmiştir).
8. Makalelerin puan hesaplaması için 2016 Yılı UBYT Programı Dergi Listesi’ ne
http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/hizmetlerimiz/ubyt-yayin-tesvik-programi linkinden erişilebilir.
9. Belirlenen başvuru tarihinden sonra hiçbir adayın başvuru talebi kabul edilmeyecektir.
NOT:
1. AKADEMĠK BĠLĠM VE SANAT ÖDÜLLERĠNĠN BAġVURU, DEĞERLENDĠRĠLME VE
HESAPLANMASINDA “ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERFORMANS
DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ KILAVUZU” ESAS ALINACAKTIR.
2. BAġVURUDA BULUNACAK ÖĞRETĠM ELEMANLARININ BAġVURU YAPMADAN
ÖNCE “AKADEMĠK PERSONEL BĠLĠM VE SANAT ÖDÜLLERĠ UYGULAMA
ESASLARI” NI DĠKKATLĠCE OKUMALARI GEREKMEKTEDĠR.

FAALĠYET TÜRLERĠNE GÖRE ĠSTENEN ġARTLAR VE EKLENMESĠ GEREKEN
BELGELER

ġartlar:
1. Yayınlar 2016 yılı içerisinde yayımlanmış olmalıdır. Kabul edilmiş olsa dahi henüz
yayımlanmamış yayınlar değerlendirmeye alınmaz. Yayın tarihi olarak dergi kapağındaki ve
makalenin yer aldığı sayfalardaki tarih esas alınır.
2. SCI-EXP, SSCI ve AH&CI indekslerinde taranan dergilerdeki makalelerin hangi indekste
tarandığını gösterir belge eklenmiş olmalıdır.
3. İçeriğinde önemli değişiklikler yapılmamış kitap ve kitap bölümlerinin tekrar baskıları,
başlığı veya ISBN numaraları değişmiş olsa dahi değerlendirmeye alınmaz.
4. İçeriğinde önemli değişiklikler yapılmamış tebliğin makale, kitap veya kitap bölümü haline
dönüştürülmesi durumunda değerlendirme yapılmaz.
5. Hakemli dergilerde editörlük ve editörler kurulu üyelikleri için ilgili yılda görev alınan dergi
sayılarından her birisi için ayrı başvuru yapılmalıdır.
6. Atıfların değerlendirilmesinde sadece diğer yazarlar tarafından gerçekleştirilen
yayınlardaki (araştırmacının yazar olarak yer almadığı yayınlar) atıflar dikkate alınır.
7. 2016 yılında yayımlanmış çalışmalarda yapılan atıflar değerlendirmeye alınır.
8. Projeler 2016 yılı içerisinde sonuç raporları onaylanarak tamamlanmış (kapanmış)
olmalıdır.

Belgeler:
1. Makaleler:
a. Makalenin yayımlandığı derginin ve makalenin künyesini gösteren sayfaların
fotokopisi. (Makale metninin sadece ilk iki sayfası yeterlidir)
b. Makalenin yayımlandığı derginin tarandığı veri tabanını gösteren belge
2. Kitap ve Kitap Bölümleri:
a. Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler ve ilgili bölümün sayfalarının yer
aldığı belge
b. Ansiklopedinin kapak, basım bilgileri ve içindekiler sayfası ve ilgili
konunun/maddenin yer aldığı belge
3. Bildiriler:
a. Tebliğin kabul yazısı: İlgili yazıda, etkinliğin adı, tebliğin başlığı ve sunum şekli
belirtilmiş olmalıdır.
b. Tebliğin pdf formatında örneği
c. Katılım Belgesi
d. Etkinliğin web sayfası adresi

4. Atıflar:
a. Kitap ve dergilerde yapılan atıflar için, kapak, basım ve kaynakçalar sayfaları ile
atıf yapılan sayfaları gösteren tek bir pdf dosya sunulmalıdır. Basım sayfası;
yayınevi, basım yılı ve telif haklarına yönelik bilgilerin bulunduğu sayfadır.
b. SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI ve alan indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için,
derginin tarandığı indeks(ler)ini gösteren web sayfasının ekran görüntüsü veya
ilgili bilgiye erişilebilecek web sayfası adresi.
5. Projeler:
a. Destekleyen
kuruluş
tarafından
onaylı
olan
ve
projenin
sonuçlandığını/kapatıldığını gösteren belge.
6. Dergi Editörlüğü/Hakemliği:
a. Editörlük, hakemlik ve diğer benzer görevler için 2016 yılında yayımlanmış ilgili
sayının editörler kurulunu veya hakemlik yaptığını gösteren web sitesinin adresi ve
ekran görüntülerine ait belge.
7. Diğer Bilimsel Etkinlikler:
a. İlgili faaliyetin 2016 yılında gerçekleştirildiğini gösteren belge
8. Sanat ve Tasarım Etkinlikleri:
a. İlgili faaliyetin 2016 yılında gerçekleştirildiğini gösteren belge

