
       ..../…./……. 

 

T.C.  

Harran Üniversitesi  

Tıp Fakültesi Dekanlığına 

 

2016 yılı ek ödeme C ve D puanından yararlanabilmem en son yayınlanan 

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin 

Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10. Maddesinin 3. 4. 

Fıkraları gereğince Yükseköğretim Genel Kurulunun 20.02.2014 tarihli kararı ile kabul edilen 

"Gelir Getirici Faaliyet Cetveli", "Eğitim-Öğretim Faaliyet Cetveli " İle "Bilimsel Faaliyet 

Cetveli"’nde belirlenen faaliyet alanları kapsamında gerçekleştirdiğim, bilim alanımdaki 

eğitim öğretim ve bilimsel faaliyet Tablosu”na uygun biçimde hesaplanmış Raporu ekte 

sunulmuş olup, söz konusu çalışmaları gerçekleştirdiğimi ve bunlar hakkında sunduğum tüm 

bilgi ve belgelerin hatasız, eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 (İmza) 

 (Unvan – Ad – Soyad ) 

 

EKLER; 

EK 1- Bilimsel Faaliyet (D)  toplam puanı 

Bilimsel Faaliyet (D) puanında yer alan faaliyetlere ilgili belgeler 

EK 2- Eğitim-Öğretim Faaliyet (C) toplam puanı 

Eğitim-Öğretim Faaliyet (C) puanında yer alan faaliyetlere ilgili belgeler 



EK-1: Ek ödeme Bilimsel Faaliyet Puanı (D) Araştırma Faaliyeti Başvuru 
Dilekçesi ve eklenecek belgeler  

Her bir faaliyet türü için öngörülen bilgi ve belgelerinde sunulması zorunludur.  
1. MAKALELER 

• Yayının “yazar isimleri, makale başlığı, Vol., issue, No, pp” gibi bilgileri gösteren sayfa (genelde ilk 

sayfa).  

• Yayının olduğu derginin SCI, SCI-exp ve AHCI indeksleri kapsamında olup olmadığının ve impakt 

faktörünün ne kadar olduğunu gösterir belge,  
2. KİTAPLAR 

• Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfaları ve ilgili bölümün yer aldığı tek bir dosya.  
3. ORGANİZASYONLAR (Kongre, Sempozyum, Kurs) 

• Toplantı “adı, düzenlendiği yeri ve iletişim bilgilerinin” yer aldığı ilk sayfası, 

• Toplantı düzenleme veya bilimsel kurulda görev alanlar için “bilimsel veya danışma kurul” listesi,  

• Aktif konuşmacı olarak katılımın olduğu toplantılarda “konuşmanın yer aldığı program çıktısı ve 

toplantı katılım belgesi, 

• Poster veya sözlü sunumlarda, sunumun başlığı ve sunum şekli belirtildiği toplantı programı veya 

özet halinde yayınlandığı kısmın fotokopisi, 

4. PROJELER 
• 2015 yılı içerisinde sonuç raporları onaylanarak tamamlanmış Projelerde Yürütücü veya 

araştırmacı olarak yer aldığı Ulusal veya Uluslararası yapılan projeler desteklenmektedir.  

• Destekleyen kuruluş tarafından onaylı olan ve projenin sonuçlandığını/kapatıldığını gösteren 

belge.  

5.  ATIFLAR 
• Atıf yapılan eserlerin makale başlığı, cilt ve sayfa gibi bilgilerini gösteren WEBOF 

SCIENCE adreslerinden alınan çıktılar, 

6. BİLİMSEL DANIŞMANLIK 
• Yardımcı Doçentlik, Doçentlik veya Profesörlük Jüri Üyeliği görevlendirme yazısı ve hazırlanan 

raporun ilk sayfası (Yılda her bir jüri için 4 aday ile sınırlıdır) 

• Dergi etitörlüğünde derginin SCI-Expanded Kapsamında veya kapsamı dışındakilerde tarandığı 

indeksleri gösterir belge, 

• Dergi Hakemli dergilerdeki editörlük görevleri için ilgili sayının editörler kurulunu gösteren web 

sitesinin adresi ve ekran görüntülerine ait belge.  

• SCI-Expanded Kapsamında dergilerde hakemlik davet ve hakemlik bilgilerini gösterir dergi online 

yazı gönderim sayfası çıktısı veya değerlendirme sonucu dergi tarafından gönderilen mesaj çıktısı,   

• Etik Kurul, hekim bilgilendirme v.b. görevlerde görevlendirme yazısı, 

7. ÖDÜLLER 
• Bilim ve sanat kurulu olan kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinlikler 

tarafından verilen ödülün belgesi 

8. PAENTLER 
• TPE veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş patent tescil belgesinin nüshası  

http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/


EK-2; Eğitim-Öğretim Faaliyet (C) puanında yer alan faaliyetlere ilgili belgeler 

1. Eğitici eğitimi almış olanların sertifika örneği 
2. İlgili komisyonlarda görev aldığını gösteren belge, görevlendirme yazısı, sınav tutanak 

örnekleri,  Ders (Blok, Komite, Modül) Kurulu veya Staj Başkanlıklarında 
görevlendirme yazıları,  

3. Yapılmış ise geri bildirim sonuç örneği, 
4. Komisyon, jüri ve kurul üyelikleri kapsamındaki görevleri dolayısıyla "E" puanına 

yansıtılan görevler için ödeme yapılamaz 
 

 


