KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ
BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DESTEK ve ÖDÜL YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1
Bu yönerge; Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD) tarafından desteklenecek bilimsel
araştırma ve aktiviteler ile bilimsel alanda verilecek ödüller ile ilgili kural ve esasları
belirlemektedir.
Kapsam
MADDE 2
Bu yönerge yurt dışında düzenlenen kongre/sempozyum/kurslara katılım desteği, araştırmalara
istatistik desteği , bilimsel yayınları ingilizceye çeviri desteği, KBUD kongresine katılım desteği,
özgün kitap/çeviri kitap basımı desteği ile Prof. Dr. Kaya Emerk Kalite Ödülü ve KBUD kongresi
sözlü/poster bildiri ödülleri için genel prensipleri , başvuru şartlarını ve uygulamaları kapsar.
Genel İlkeler
MADDE 3
3.1.
Aşağıdaki alanlarda KBUD Destek bursları verilir.
• Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Destek Bursu
• Araştırmalara İstatistik Destek Bursu
• Bilimsel Yayın İngilizce Çeviri Destek Bursu
• KBUD Kongresi Destek Bursu
• Özgün /Çeviri Kitap Basımı Destek Bursu
3.1.1. Destek bursuna aidat borcu olmayan KBUD üyeleri başvurabilir.
3.1.2. Çoklu yazarlı araştırmalarda destek, başvuru sahibine araştırmada/bildiride yer alan
tüm araştırmacılar adına verilir.
3.1.3. Tüm başvurularda başvuru sahibin açık adresi, çalıştığı kurum, telefon ve e-posta
bilgileri olmalıdır.
3.1.4. Başvurulan desteğe göre tüm evraklar eksiksiz olmalıdır. Başvurular önce uygunluk
açısından değerlendirilir. Eksik başvurular değerlendirilmeye alınmaz.
3.1.5. Burs destek kararı KBUD yönetim kurulu tarafından verilir. Tüm destekler etik
kurallar çerçevesinde yürütülür.
3.1.6. Desteklenecek proje sayısı her yıl KBUD Yönetim Kurulu tarafından dernek bütçesine
göre belirlenir.
3.2.
Aşağıdaki alanlarda KBUD ödülleri verilir;
• Prof. Dr. Kaya Emerk Kalite Ödülü
• KBUD Kongresi Poster Bildiri Ödülleri
• KBUD Kongresi Sözlü Bildiri Ödülleri
Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Destek Bursu
MADDE 4
4.1.
Yurtdışında düzenlenen kongre/sempozyum/kurslara katılım için verilen destek
bursudur.
4.2.
Yıl boyunca sınırlı sayıda KBUD üyesi bu destekten yararlanabilir.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Biyokimya, klinik biyokimya ve laboratuvar tıbbı alanlarında deneysel ve klinik çalışmalar
ile orijinal araştırmaları, sözel veya poster bildiri ile sunmak üzere katılımlara, veya
konuşmacı veya panelist olarak yer alınan etkinliklere destek verilecektir.
Destek miktarı etkinlik kayıt ücretine karşılık gelmektedir.
Destek başvurusu etkinlikte yer alan kişi tarafından yapılacaktır. Başvuruda istenilen
belgeler e-posta yolu ile gönderilecektir.
Başvurular, kongrenin başlangıç tarihinden en geç 3 ay öncesinde yapılacaktır.
Başvuru tarihinden sonraki ilk KBUD Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirme
yapılacak ve alınan kabul veya red kararı başvuru sahibine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Desteklenmesi kabul edilen bildirilerdeki diğer araştırmacılara aynı bildiri için aynı yıl
içinde başka bir katılım desteği verilmeyecektir.
Kongre kayıt ücretinin ilgili kongreye yatırıldığına dair dekont sunulduktan sonra destek
miktarı (kongre kayıt ücreti) başvuruyu yapan üyenin hesap numarasına yatırılacaktır.
Başvuruda istenilecek belgeler (dernek e-posta adresine gönderilecektir)
• Kongre organizasyon komitesinden gönderilmiş olan bildirinin kabul yazısı,
• KBUD Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılmış başvuru dilekçesi,
• KBUD Uluslararası Bilimsel Etkinlik Katılım Destek Bursu Formu,
• Katılım ücretinin yatırıldığına dair belge (banka dekontu/kredi kartı çıktısı),
• Diğer araştırmacılar tarafından imzalanan yetki devri formu

Araştırmalara İstatistik Destek Bursu
MADDE 5
5.1.
İstatistik Destek Bursu, dernek tarafından belirlenecek alanında uzman bir istatistik
uzmanı/uzmanları tarafından projelerin/ araştırmaların /tezlerin istatistiksel
değerlendirilmesi için verilir.
5.2.
Yıl boyunca sınırlı sayıda KBUD üyesi bu destekten yararlanabilir.
5.3.
Aynı yayın için birden fazla başvuruda bulunulamaz.
5.4.
Destek miktarı bir istatistik danışmanlık ücreti olup dernek tarafından anlaşmalı istatistik
uzmanına doğrudan ödenecektir.
5.5.
Sonuçların değerlendirilmesinden/doğruluğundan araştırmacılar sorumludur. KBUD’un
herhangi bir bilimsel sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.6.
Başvurulara en geç 2 ay içinde yanıt verilir.
5.7.
Olumlu yanıt verilen projelerde başvuru sahibi istatistik uzmanına yönlendirilir.
5.8.
Çalışmanın teşekkür/destek bölümünde KBUD desteği belirtilmesi beklenmektedir.
5.9.
Başvuruda istenilecek belgeler (dernek e-posta adresine gönderilecektir)
• KBUD Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılmış başvuru dilekçesi,
• KBUD İstatistik Destek Bursu Başvuru Formu
Bilimsel Yayın İngilizce Çeviri Destek Bursu
MADDE 6
6.1.
Bilimsel Yayın İngilizce Çeviri Destek Bursu, Türkçe yazılmış ve tamamlanmış makalenin
İngilizceye çevrilmesi için verilir.
6.2.
Makale araştırma makalesi, editöre mektup ve derleme olabilir.
6.3.
Bilimsel Yayın İngilizce Çeviri Destek Bursu, makalede yer alan tüm araştırmacılar adına
sadece bir yazara verilir.
6.4.
Yıl boyunca sınırlı sayıda KBUD üyesi bu destekten yararlanabilir.

6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

Tam makale; başlık, özet, anahtar kelimeler, giriş, yöntemler, tartışma, sonuçlar,
kaynaklar, başlıkları ile birlikte tablo ve şekiller word dosyası şeklinde tek bir dosya
halinde sunulmalıdır.
Makale; A4 , 11 punto, 1,5 aralık ve arial fontta hazırlanmalıdır.
Yayının, yayınlanması düşünülen dergiye uygun formatta hazırlanması ve kontrolü
yazarların sorumluluğundadır.
Başvuruda istenilecek belgeler (dernek e-posta adresine gönderilecektir)
• İngilizce çevirisi yapılacak makale,
• KBUD Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılmış başvuru dilekçesi
• KBUD İngilizce Çeviri Destek Burs Başvuru Formu

KBUD Kongresi Destek Bursu
MADDE 7
7.1.
KBUD Kongresi Destek Bursu, KBUD tarafından düzenlenen kongrelere katılım destek
bursudur.
7.2.
Başvuru sahibinin KBUD üyesi olması gereklidir.
7.3.
Bu burstan yararlanabilmek için başvuru sahibinin bildirisinin sözlü/poster sunum için
kabul edilmesi ve kongre kitabında basılmış olması gereklidir.
7.4.
Bildirilerin bağımsız iki hakem tarafından değerlendirilmesi sonucunda yapılan
değerlendirmeler ve KBUD yönetim kurulu kararı ile destek verilir.
7.5.
Desteğe kongre katılım ve konaklama ücreti dahildir. Ulaşım ve iç transferler dahil
değildir.
7.6.
Burs başvurusu kongre için ilan edilen son bildiri gönderim tarihinden önce yapılmalıdır.
7.7.
Başvuruda istenilecek belgeler (dernek e-posta adresine gönderilecektir)
• KBUD Kongresi Destek Burs Başvuru Formu
• Başvuru sahibinin özgeçmişi
• Kongre katılım ücretinin yatırıldığına dair dekont
7.8.
Burs kazanması durumunda başvuru sahibine kongre katılım ücreti iadesi yapılır.
Özgün Kitap veya Çeviri Kitap Basımı Destek Bursu
MADDE 8
8.1.
Biyokimya ve klinik biyokimya alanında hazırlanmış özgün veya çeviri kitaplara destek
bursu verilir.
8.2.
Kitap editörünün veya editörlerinden birisi başvuruda bulunur.
8.3.
Kitap, KBUD başkanı tarafından değerlendirilir ve yönetim kurulunun onayı ile destek
kararı alınır.
8.4.
Destek, kitabın tanınmış ulusal bir yayınevinin (en az 5 yıllık ve biyokimya alanında en az
10 kitap basımı yapmış) baskısı için verilir.
8.5.
Destek miktarı her yıl KBUD yönetim kurulu tarafından belirlenir.
8.6.
Destek verilen kitapta ‘’Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği desteği alınmıştır’’ ibaresi
yer almalıdır.
8.7.
Başvuruda istenilecek belgeler (dernek e-posta adresine gönderilecektir)
• KBUD Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılmış başvuru dilekçesi
• Kitabın basıma hazır son hali
• Çeviri eserlerde çeviri izni/telif hakkı belgeleri

Prof.Dr. Kaya Emerk Kalite Ödülü
MADDE 9
9.1. Ödül Başvurusunda Aranacak Şartlar
9.1.1. Ödül başvurusunda bulunulacak çalışmaların Klinik Biyokimya alanında kalite
çalışmaları ile ilgili olması,
9.1.2. Çalışmala rın ödül son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde bilimsel bir dergide
basılmış olması,
9.1.3. Çalışmaların, yayın yılı itibarı ile impact (etki) faktörü 1.2 ve üzerinde olan SCI veya
SCI-exp.da taranan bilimsel dergilerde basılmış olması,
9.1.4. Ödül başvurusunda bulunacak kişinin başlıca yazar olması (ilk isim),
9.1.5. Çalışmanın özgün araştırma makalesi olması (editöre mektup, olgu sunumu vb.
kabul edilmeyecektir).
9.2.
Ödül KBUD Kongre katılım ücretini ve konaklama ile her yıl KBUD internet sayfasında ilan
edilecek para ödülünü içerir.
9.3.
Katılım için ilan edilen tarihten önce başvuru yapılması gereklidir.
9.4.
Başvuruda istenilecek belgeler (dernek e-posta adresine gönderilecektir)
• KBUD Kalite Ödülü Başvuru Formu
• Başvuru sahibinin özgeçmişi
• Yayınlanmış makalesinin tam metni (yayınlanmış pdf)
• Makalenin diğer yazarlarının imzalı Yetki Devri Formu
9.5.
Başvuru sahibinin KBUD üyesi olma şartı aranmaz.
KBUD Kongresi Poster Bildiri Ödülü
MADDE 10
10.1. Kongre Poster Ödülü, KBUD bilimsel kongresinde poster bildiri olarak sunulmuş ve özet
kitabında yer almış posterlerden en yüksek puanı alan ilk üç poster bildiriye verilir.
10.2. Ödül 3 kategoride (birinci, ikinci, üçüncü) verilir.
10.3. Ödül jürisi kongreye katılan beş (5) kişiden oluşur.
10.4. Jüri üyesinin kendisine veya kurumuna ait poster bildiriler ilgili jüri üyesi tarafından
değerlendirilmez.
10.5. Poster bildiriler değerlendirme formundaki soruların yanıtları temel alınarak kongre
sırasında puanlanarak değerlendirilir.
10.6. Puanlarda eşitlik olması durumunda Kongre Bilimsel Kurul Hakemleri tarafından verilen
ön değerlendirme puanları göz önüne alınarak dereceler belirlenir ve ödül sahipleri
kongrenin kapanış oturumunda ilan edilir.
10.7. Jüri üyelerinin kimlikleri organizasyon komitesi tarafından gizli tutulur.
10.8. Verilecek ödüller KBUD Yönetim kurulu tarafından belirlenir.
KBUD Kongresi Sözlü Bildiri Ödülü
MADDE 11
11.1. Kongre Sözlü Bildiri Ödülü, KBUD bilimsel kongresinde sözlü olarak sunulmuş ve özet
kitabında yer almış en yüksek puanı alan ilk üç sözlü bildiriye verilir.
11.2. Ödül 3 kategoride (birinci, ikinci, üçüncü) verilir.
11.3. Ödül jürisi kongreye katılan beş (5) kişiden oluşur. Sözlü bildiri Oturumun Başkanı doğal
jüridir.

11.4.
11.5.
11.6.
11.7.

11.8.
11.9.

Jüri üyesinin kendisine veya kurumuna ait sözlü bildiriler ilgili jüri üyesi tarafından
değerlendirilmez.
Jüri üyeleri kongre sırasında sözlü bildiri sunumları izler.
Sözlü bildiriler değerlendirme formundaki soruların yanıtları temel alınarak kongre
sırasında puanlanarak değerlendirilir.
Puanlarda eşitlik olması durumunda Kongre Bilimsel kurul hakemleri tarafından verilen
ön değerlendirme puanları göz önüne alınarak dereceler belirlenir ve ödül sahipleri
kongrenin kapanış oturumunda ilan edilir.
Jüri üyelerinin kimlikleri organizasyon komitesi tarafından gizli tutulur.
Verilecek ödüller KBUD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yürürlük
MADDE 12
12.1. Bu yönerge KBUD Yönetim Kurulunun kararı ile yürürlüğe girer.
12.2. Yönerge maddelerinin değiştirilmesi KBUD Yönetim Kurulunun yetkisindedir.
12.3. Bu yönerge KBUD Yönetim Kurulunun 09.09.2017 tarihli toplantısında kabul edilerek
yürürlüğe girmiştir

