TTD Kongre Bildiri Ödül Yönergesi

Amaç: Ülkemizde bilim ve araştırmayı geliştirmeye yönelik olarak 24.10.2010 tarihli Türk
Toraks Derneği Bilim Çalıştayında belirlenen önerilerden biri de ülke içinde değerli
araştırmaların artırılması ve impact faktörü yüksek dergilerde yayınlanmasının sağlanmasıdır.
Bu doğrultuda hizmet verecek üyelerin özelliklerinin yönergede belirlenerek araştırma ve
araştırmacılara katkı sağlanması amaçlanmıştır. Yönerge 14.01. 2011 Genişletilmiş Yönetim
Kurulu ve 15.01.2011 Merkez Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.
İlgili Kurullar: TTD Bildiri Ödülü seçimi ile ilgili işlemler Kongre Bilimsel Komite Başkanı,
Kongre Bildiri Sorumlusu, TTD Bilimsel Komite Başkanı ve gereğinde Çalışma Grubu
Başkanlarınında katılımı ile yürütülür. İlgili kararlar TTD MYK tarafından onaylandıktan sonra
yürürlüğe girer.

İşleyiş Kuralları
Kongre bildiri ödülü: TTD Kongrelerinde çeşitli dernek veya firmaların verdiği ödüller dışında
kalan konular için kongreye gönderilip sunulan bildirilere ödül her Çalışma Grubu esas
alınarak verilir. Verilen bu ödül para şeklinde değil sertifika olarak sunulur. Bu ödül SCI ve SCI
expanded indekslerine giren bir dergide yayınlandığında ayrıca para ödülü alabilecektir.
Kongre bildiri ödülü değerlendirmesinde %50 bildiri gönderildiğinde hakemler tarafından
verilen puan ortalaması, %50 kongre sırasında hakem puanlaması esas olarak alınır. Her
çalışma grubunun bildiri değerlendirmesinde en yüksek oyu alan 10 çalışması için kongre
hakemleri değerlendirme yapar. Bu değerlendirmeleri de kongrenin son günü öğlene kadar
Kongre Bilimsel Komite Başkanlığına sunar. Kongre Bilimsel Komite Başkanı, MYK Onayı ile
ödülleri Kongre Kapanış toplantısında açıklar.
Ödül almış bu bildiriler ertesi yıl içinde ‘SCI ve SCI expanded’ indekslerine girerek basılıp
yayın haline getirilirse ayrıca para ile ödüllendirilir.
Yayınlanmış kongre bildirisi ödülü: TTD Kongrelerinde son 5 yılda bildiri olarak sunulmuş ve
SCI ve SCI expanded indekslerine girerek basılarak yayın haline getirilmiş araştırmalara verilir.
Bu konuda başvuru o yıl ocak ayı itibari ile yapılır. Başvurularda yayınlanmış kongre bildirisi
ödülü formu doldurularak başvuru yapılır. Başvuruların değerlendirilmesinde aynı yıl
yayınlandığı derginin impakt faktörüne göre aldığı puan esas alınarak değerlendirme yapılır.
TTD Başkanı ve TTD Bilimsel Komite Başkanı tarafından belirlenen 3 üye tarafından
değerlendirmeler yapılır. İlgili kararlar TTD MYK tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe
girer. İlk 3 dereceye girenlere parasal ödül o yılki dernek kaynaklarına göre belirlenerek
kongre açılışında verilir. Ayrıca belli çalışma konularına özel bu şekilde ödül ilgili firma veya
kurum bulunursa verilebilir. Aynı kurallar bu ödüller içinde geçerlidir. Daha önce para ödülü
alınmış bir bildiri veya yayınla tekrar başvuru yapılmamalıdır.

YAYINLANMIŞ KONGRE BİLDİRİSİ ÖDÜLÜ FORMU
Her bir form tek bir kişi/kişiler veya yayına aittir.

Bildirimi yapan kişi /kişiler, kurumları, e‐mail adresleri:

Bildirinin başlığı:

Bildirinin sunulduğu TTD Kongresi Yılı:
Kongre Bildiri Kitap veya CD’deki numarası:
Taranmış bildiri özeti örneği (opsiyonel)

Yayınlandığı Dergi:

Derginin impakt faktörünü içeren belge:

Yayının örneği:

