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“BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEK PUANI” BAŞVURUSU
YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bağlı sağlık tesislerimizde bilimsel çalışma yapan personellerin “TKHK’na Bağlı
Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği döner
sermayeden destek puanı alabilmeleri için yaptıkları çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğümüz
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir. Yapılan
çalışmalardan bir defaya mahsus destek puan talep edilecek olup, bu konuya kişilerin
hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.
 Bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi Müdürlüğümüz “Bilimsel Çalışma Destek
Puanı Değerlendirme Komisyonu” ile “Bilimsel Araştırma Başvuru İnceleme
Komisyonu” tarafından müracaatlara bağlı olarak yada ayda 1 kez olmak üzere
periyodik olarak yapılacaktır.
 Yayınların komisyon tarafından değerlendirilebilmesi için; ekte belirtilen belgeler
eksiksiz olarak tamamlanmalı ve çalıştığı kurum tarafından resmi üst yazı ile birlikte
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığımıza gönderilmelidir.
 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 ilgili hastanenin yönetimine resmi yazı ile bildirilmektedir.
 Komisyon kararı doğrultusunda uzakdoğu alfabesi ile yayınlanmış çalışmalar kabul
edilmemektedir (Dergi ismi latin alfabesinde bulunabilirse ve SCI veya SCI Expanded
da olduğu belgelendirildiği takdirde değerlendirilmeye alınacaktır).
 Çalışmaların hangi dergi/kongrede yayınlandığının, çalışma çıktılarında net bir şekilde
belli olması gerekmektedir.
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),
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b. Bilimsel Yayınların Bildirim Formu (Ek 2),
c. Atıf Alan Bilimsel Yayınların Bildirim Formu (Ek 3),
d.

Bilimsel Çalışmalar Destek Puanı Formu (her bir çalışmanın puanlaması ve
çalışmaların toplam puanı form üzerinde doldurulmuş haliyle) (Ek 4),

e. SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaların
(araştırma makalesi, derleme, vaka takdimi veya editöre mektup) çıktıları,
f. Yayınların

SCI

veya

SCI

Expanded’da

olduğunu

gösterir

ip-

science.thomsonreuters.com linkinden alınacak çıktıları,
g. SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli
dergilerde yayınlanmış çalışmaların (araştırma makalesi, derleme, vaka takdimi veya
editöre mektup) çıktıları,
h. Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
veya derleme çıktıları,
i.

Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü/poster bildiri
çıktıları,

j.

Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü/poster bildiri çıktıları,

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