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(Ek 1) 
 

 

 

 

 

….. /…… /……. 

….. /…… /……. 

 

 

 

 

1) Doktora Tez Ödülü Başvuru Formu 

2) Doktora Tez Ödülü Puanlandırma Tablosu 

3) Doktora Tez Ödülü Puanlandırma Tablosunda beyan edilen eserler için kanıt belgelerin sunulduğu 

dosya 

4) Tezin elektronik kopyası (PDF formatında) 

Yukarıda beyan edilen bilgilerin ve ekte sunduğum belgelerin doğru olduğunu beyan ederim. 
 

 

 

Tez Sahibinin 

Öğrencinin 

   

 

Tez Danışmanının 
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(Ek 2) 

Adayın tezinden türetilmiş ve tez sahibinin birinci (öğrenci) isim olduğu Enstitü adresli 

yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş özgün araştırma makaleleri değerlendirilir. Tez 

sahibinin veya tez danışmanının sorumlu yazar olmadığı makaleler değerlendirmeye alınmaz. 

A.1.a. Q1 kapsamındaki (*) dergilerde yayımlan mış tam makale / diğer makale (**) 100/60 

A.1.a.1   

A.1.a.2   

A.1.b. Q2 kapsamındaki (*) dergilerde yayımlanmış tam makale / diğer makale (**) 80/50 

A.1.b.1.   

A.1.c. Q3 kapsamındaki (*) dergilerde yayımlanmış tam makale / diğer makale (**) 45 /25 

A.1.c.1.   

A.1.d. Q4 kapsamındaki (*) dergilerde yayımlanmış tam makale / diğer makale (**) 25/15 

A.1.d.1.   

A.1.e. ESCI indeksindeki dergilerde yayımlanan tam makale / diğer makale (**) 15 /10 

A.1.e.1.   

A.1.f. 
Uluslararası alan indeksleri tarafından ta 

makale / diğer makale (**) 

ranan dergilerde yayımlanan tam 
10/5

 

A.1.f.1.   

A.1.g. 
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan u 

diğer makale (**) 

lusal hakemli dergilerde tam makale / 

A.1.g.1   

(*) Q sıralamasında WOS sınıflandırılması esas alınır. Başvuru tarihinde dergi hangi çeyrekte yer alıyorsa 

değerlendirme bu Q değerine göre yapılır. Birden fazla kategori kapsamına giren dergilerde en yüksek olan Q 

değeri kullanılır. AHCI kapsamındaki dergilerin SCOPUS tarafından kullanılan database Scimago’a göre hangi 

çeyrekte olduğu hesaplanır. 

(**) Teknik not, kısa makale (short communication, brief communication), yorum, vaka takdimi, vaka serisi, editöre 

mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu. 

Aynı esere bir kitabın veya makalenin farklı bölümlerinde/kısımlarında yapılan atıflar yalnızca 
bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak, bölüm yazarları farklı olan kitaplarda farklı bölümlerde 

yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi yapılır. Adayın kendi yayınlarına yaptığı 

atıflar değerlendirmeye alınmaz. 

A.2.a 
Senato tarafından tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanmış bilimsel 

kitaplarda yapılan atıflar.
   10

 

A.2.a.1.   

A.2.b. Q1 kapsamındaki SCI-Exp. SSCI ve AHC I indeksindeki dergilerde yapılan atıflar 10 

A.2.b.1   
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A.2.c. Q2 kapsamındaki SCI-Exp. SSCI ve AHCI indeksindeki dergilerde yapılan atıflar 8  

A.2.c.1   

A.2.d. Q3 kapsamındaki SCI-Exp. SSCI ve AHCI indeksindeki dergilerde yapılan atıflar 6  

A.2.d.1.   

A.2.e. Q4 kapsamındaki SCI-Exp. SSCI ve AHCI indeksindeki dergilerde yapılan atıflar 4  

A.2.e.1.   

A.2.f. ESCI indeksindeki dergilerde yapılan atıflar 2  

A.2.f.1.   

A.2.g. Tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanmış bilimsel kitaplarda yapılan atıflar 1  

A.2.g.1   

A.2.ğ Diğer indeksindeki dergilerde yapılan atıf lar 1  

A.2.ğ.1   

A.2.h Ulakbim -TR dizinindeki dergilerde yapılan atıflar 1  

A.2.h.1   

Tez çalışmasını fonlayan ve tez sahibinin veya danışmanın yürütücü veya araştırmacı olduğu 

projeler değerlendirilir. Bu kapsamda Ar-Ge niteliğinde projelerden puan alınır. Projelerin 

Ar-Ge olup olmadığına Frascati Kılavuzuna göre karar verilir. 

A.3.a. Tez sahibinin Avrupa Birliği Çerçeve Programları tarafından desteklenmiş Ar-Ge 30 

niteliğindeki projelerde Araştırmacı/Bursiyer olması. 

 

A.3.a.1.   

A.3.b. Tez sahibinin Dünya Bankası, Avrupa Konseyi vb. özel ve resmi kuruluşlar ile Proje 25 

Bazlı Mevlana ve Erasmus Mundus, LDV programları tarafından desteklenmiş Ar- 

Ge niteliğindeki projelerde Araştırmacı/Bursiyer olması. 

 

A.3.b.1   

A.3.c. Tez sahibinin Başarı ile tamamlanmış TÜBİTAK (1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 

1505, 1512, 3501, COST, ERA-NET ve Uluslararası İkili İş birliği Araştırma projeleri) 20 
ve Ar-Ge kapsamındaki TÜBA destekli projelerde araştırmacı veya bursiyer 

olması. 

 

A.3.c.1.   

A.3.d. Tez sahibinin yürütücü olduğu TÜBİTAK 1002 projesinin olması. 20  

A.3.d.1.   

A.3.e. Tez sahibinin araştırmacı veya bursiyer olduğu TÜBİTAK 1002 projesinin olması. 10  

A.3.e.1.   

A.3.f. Tez sahibinin kamu kurumları (yükseköğretim kurumları hariç) tarafından 15 

desteklenmiş Ar-Ge niteliğindeki projelerde araştırmacı/bursiyer olması. 

 

A.3.f.1   

A.3.g. Tez sahibinin yükseköğretim kurumları tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliğindeki 10 

projelerde araştırmacı olması 

 

A.3.g.1.   
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A.3.h. Özel kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım 5 

projelerde  araştırmacı/bursiyer 

A.3.h.1.   

Adayın tezinden türetilmiş, tez sahibi veya danışman tarafından sunulmuş Enstitü adresli 

tebliğler değerlendirmeye alınır. İsim sayısı dikkate alınmadan tez sahibine tam puan verilir. 
Uluslararası tebliğlerin puanlanabilmesi için etkinliğin yurtiçinde veya yurtdışında yapılmış 

olmasına bakılmaksızın toplantı/sempozyum/kongre bilim kurulunda en az beş yabancı 

uyruklu veya yurtdışından beş akademisyenin bulunması ve etkinliğin düzenli olarak en az 

5 kere gerçekleştirilmiş olması gerekir. Etkinlik tezin konusu ile ilgili bir alanda düzenlenmiş 

olması gerekir. 

A.4.a. Uluslararası bilimsel toplantıda davetli konuşmacı olarak sunum yapmak (*) 20 

A.4.a.1   

A.4.b. Uluslararası bilimsel toplantıda sözlü sun ulmuş özeti basılmış bildiri (**) 15 

A.4.b.1   

A.4.c. Uluslararası bilimsel toplantıda poster bil diri (**) 2 

A.4.c.1.   

A.4.d. Ulusal bilimsel toplantıda davetli konuşm acı olarak sunum yapmak (*) 10 

A.4.d.1.   

A.4.e. Ulusal bilimsel toplantıda sözlü sunulmuş özeti basılmış bildiri (**) 4 

A.4.e.1.   

A.4.f. Ulusal bilimsel toplantıda poster bildiri (* *) 2 

A.4.f.1.   

Özeti yayımlanmayan tebliğlerde puanın 1/2’si alınır. 

Tezden türetilmiş olan bir etkinlik/sunum için puanlandırma yapılır. 

Tez sahibini, tez çalışmasının bir kısmını yapmak üzere yurt içi veya yurt dışı bir     

üniversitede/enstitüde bulunduğu her bir ay puanlandırılır. Bir aydan kısa ve 12 aydan uzun 

süreler değerlendirmeye alınmaz.   

A.5.a. Tez çalışması ile ilgili bir iş birliği kapsamında yurt dışında bir 10/Ay 

üniversitede/enstitüde araştırma yapmak veya araştırmalara katılmak üzere  

bulunmak. 

A.5.a.1.   

A.5.b. Tez çalışması ile ilgili bir iş birliği kapsamında yurt içinde bir üniversitede/enstitüde 5/Ay 

araştırma yapmak veya araştırmalara katılmak üzere bulunmak 

A.5.b.1   

Aynı faaliyetten dolayı birden fazla ödül alınabilir. Bu durumda her bir ödül puanlamaya 

ayrı ayrı dahil edilir. Ödülün değerlendirilmesinde ödülün alındığı tarih esas alınır 
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(Çalışma/proje/yayın teşvik/teşekkür- başarı belgesi ve plaketi /burs/onur belgesi/hizmet 

belgesi hariç). Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ayrımının yapılmayan durumlarda birinciliğe 

verilen puan verilir. 

  

A.6.a. Yurtiçi/Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim, teşvik veya araştırma 

birincilik ödülü. 

15  

a.6.A.1.    

A.6.b. Yurtiçi/Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim, teşvik veya araştırma 

ikincilik ödülü. 

10  

A.6.b.1.    

A.6.c. Yurtiçi/Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim, teşvik veya araştırma 

üçüncülük ödülü. 

5  

A.6.c.1    

A.6.g. Uluslararası bilimsel toplantıda sözlü sunum birincilik ödülü 10  

A.6.g.1.    

A.6.h. Uluslararası bilimsel toplantıda sözlü sunum ikincilik ödülü 8  

A.6.h.1.    

A.6.i. Uluslararası bilimsel toplantıda sözlü sunum üçüncülük ödülü 6  

A.6.i.1    

A.6.j. Uluslararası bilimsel toplantıda poster bildiri birincilik ödülü 6  

A.6.j.1    

A.6.k. Uluslararası bilimsel toplantıda poster bildiri ikincilik ödülü 4  

A.6.k.1    

A.6.l. Uluslararası bilimsel toplantıda poster bildiri üçüncülük ödülü 2  

A.6.l.1    

A.6.m. Ulusal bilimsel toplantıda sözlü sunum birincilik ödülü 5  

A.6.m.1.    

A.6.n. Ulusal bilimsel toplantıda sözlü sunum ikincilik ödülü 4  

A.6.n.1    

A.6.o. Ulusal bilimsel toplantıda sözlü sunum üçüncülük ödülü 3  

A.6.o.1    

A.6.p. Ulusal bilimsel toplantıda poster bildiri birincilik ödülü 3  

A.6.p.1    

A.6.r. Ulusal bilimsel toplantıda poster bildiri ikincilik ödülü 2  

A.6.r.1.    

A.6.s. Ulusal bilimsel toplantıda poster bildiri üçüncülük ödülü 1  

A.6.s.1.    
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Tez çalışması kapsamında alınmış patent, faydalı model ve tasarım değerlendirmeye alınır. 

Yabancı dilde düzenlenmiş “Patent, Faydalı Model ve Tasarım” belgesinin resmi onaylı çeviri 

belgesi ile ibraz edilmelidir. 

B.1.a. Ticarileştirilmiş patent 10 0 

B.1.a.1.   

B.1.b. Uluslararası tescillenmiş patent / faydalı model ve tasarım 25/15 

B.1.b.1.   

B.1.c. Ulusal tescillenmiş patent / faydalı model ve tasarım 20/10 

B.1.c.1.   

Tez çalışmasından elde edilen sonuçların toplumsal gelişmeye katkı sağlamak üzere toplumla 

paylaşılmasına yönelik gerçekleştirilmiş olan faaliyetler değerlendirilir. 

C.1.a. Tez çalışmasından elde edilen sonuçların yazılı basın ile toplumla paylaşılması 5 

C.1.a.1   

C.1.b. Tez çalışmasından elde edilen sonuçların sözel basın ile toplumla paylaşılması 5 

C.1.b.1.   

C.1.c. Tez çalışmasından elde edilen sonuçların sempozyum, konferans gibi etkinliklerle 

toplumla paylaşılması 

5 

C.1.c.1   

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün …./…../….. tarihinde ilan verdiği Doktora Tez Ödülleri başvurusu 

ile ilgili olarak yazarı olduğum “……………………...” başlıklı doktora tezi ile ilgili olarak yukarıda beyan ettiğim faaliyetlerimin 

doktora tezimden üretildiğine ve bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim
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