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“BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEK PUANI” BAŞVURUSU 

YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Yapılan  çalışmalardan  bir  defaya  mahsus  destek  puan  talep  edilecek  olup,  bu  konuya

kişilerin hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

 Bilimsel  çalışmaların  değerlendirilmesi  Hastanemizin“Bilimsel  Çalışma  Destek  Puanı

Değerlendirme  Komisyonu” tarafından  ayda  1  kez  olmak  üzere  periyodik  olarak

yapılmaktadır. 

 Bilimsel araştırma destek puanları tuek-etik kurul sekreteryasına teslim edilecektir.

 Yayınların komisyon tarafından değerlendirilebilmesi için; ekte belirtilen belgeler eksiksiz

olarak tamamlanmalıdır.

 Çalışmaların,  “ilgili  dönemi  kapsaması” ve  “daha  önce  puan başvurusu yapılmamış

çalışmalar” olması gerekmektedir. 

 Belgelerin eksik olması durumunda yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır. Eksik

belgelerin tamamlanarak yeniden başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 Komisyon tarafından incelenen çalışmaların destek puanları;  takip eden ayın 5’ine kadar

TUEK-ETİK kurul sekreteryasına teslim edilmelidir.

 Sadece latin alfabesi ile yazılmış eserler kabul edilecektir.

 Çalışmaların hangi dergi/kongrede yayınlandığının, çalışma çıktılarında net bir şekilde belli

olması gerekmektedir.



 SCI,SCI-EXP makaleler ve atıflar için internet sitemizdeki "sci pdf" dosyası kullanılabilir.

 Türk atıf dizini için" http://www.atifdizini.com/journals/tr-index.html "linki kullanılabilir.

 Atıfların " https://scholar.google.com.tr/ " linkinden alınmış çıktıları.

 Başvuru  sonrasında  formlar  elektronik  ortamda  değerlendirilmek  üzere  hakemlere

gönderilecektir.

 Hakemler kesinti yaptıkları puanlar için açıklama yazacaktır.

 Kesinti yapılan kısımlar için açıklamaya itiraz yine yazılı şekilde yapılacaktır.

 İnceleme  heyeti  sekreterya  tarafından  belirlenecek  ve  bilgileri  başvuru  sahibi  ile

paylaşılmayacaktır.

 Sekreterya tarafdından mükerrer  başvurular  incelenecek ve gereğinde başvuru hakemlere

gitmeden iade edilecektir.

 Ek-1 ve ek-2 ıslak imzalı olarak ve elektronik olarak teslim edilecektir.

 Ek-3 mail yoluyla yada elektronik olarak teslim edilebilir.

 Sekreterya mail adresi ................

            Bilimsel çalışma destek puanı talebinde bulunan kişiler; çalışmaları ile ilgili bir dosya

hazırlayacak olup, dosya içeriğinde bulunması gereken belgeler aşağıda belirtilmektedir;

a. Mükerrer talep olmadığına dair beyan dilekçesi (Ek 1), (Elektronik+ıslak imzalı)

b. Bilimsel Yayınların Bildirim Formu (Ek 2), (Elektronik+ıslak imzalı)

c. Yayın ispat belgesi (Ek 3) (Elektronik ortamda)
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