
Türkiye Solunum Araştırmaları  Derneği  

(TÜSAD) 

40. Yıl  Bilim Ödülleri  

Madde-1 Türkiye Solunum Araştırmaları  Derneği (TÜSAD) tarafından, kuruluşunun 
40.yılı olması sebebiyle solunum  alanında çalışan bilim insanlarını desteklemek, onların 
başarılarını kamuoyu ile paylaşmak ve daha büyük başarılara imza atmalarını sağlayabilmek 
için, solunum ile ilgili temel bilimler “Prof. Dr. Meliha Terzioğlu Bilim Ödülü” ve klinik 
çalışmalar alanında “Prof. Dr. Rauf Saygın Bilim Ödülü” adıyla iki ayrı ödül verilecektir.  

Son başvuru tarihi 01.07.2010’dur. 

Ödül miktarları 

Prof. Dr. Meliha Terzioğlu Bilim Ödülü... 5.000 TL 

Prof. Dr. Rauf Saygın Bilim Ödülü... 5.000 TL 

olarak belirlenmiştir. 

Madde-2 Ödül esasları, TÜSAD web sayfasından ve genel merkezden öğrenilebilir. 
Ödül başvuru formlarının TÜSAD internet sitesi üzerinden 01.07.2010 tarihine kadar 
tamamlanarak ulaşmış olması gerekmektedir. 

Madde-3 Ödüle aday olan eserleri, her iki ödül için ayrı ayrı kurulan ödül değerlendirme 
komisyonları değerlendirecektir. Komisyonlar değerlendirme sonucunda kapalı oylama ile 
ödüle değer görülen adayı belirler. Ödül almaya hak kazanmak için üyelerin salt 
çoğunluğunun oyunu almak gerekir.   

Madde-4 Ödüle aday gösterilen bilimsel çalışma SCI-Expanded   kapsamındaki 
dergilerde 2007-2010 yıllarında yayınlanmış veya kabul belgesi almış olmalıdır. 

Madde-5 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin 
birinci isim olduğu eserler her iki ödül için de değerlendirmeye alınmazlar.  

Madde-6 Ödül değerlendirme komisyonlarında yer alan isimleri içeren eserler, ilgili 
alandaki ödül için değerlendirmeye alınmazlar. 

Madde-7 Ödül almaya hak kazanan esere verilecek ödül, plaketler ve sertifika “TÜSAD 
32 nci Ulusal Kongresi SOLUNUM 2010 - 40. Yıl Etkinlikleri” sırasında  verilir. Ortak 
çalışma sonucu oluşturulan eserler ödüle layık görüldüğünde, ödül, eserde yer alan 
araştırıcıları temsilen başvuru sahibine verilir. Eserde ismi yer alan her araştırıcı için ayrı ayrı 
plaket ve sertifika takdim edilir. 



Başvuru Koşulları 

Prof.Dr.Meliha Terzioğlu Bilim Ödülü 

 Ödüle aday gösterilecek eser, 2007-2010 yılları arasında SCI-Expanded kapsamına 
giren dergilerde yayınlanmış veya kabul belgesi alınmış, temel bilim alanında 
gerçekleştirilmiş prospektif araştırma makalesi olmalıdır. 

 Ödüle aday gösterilen eserlerin değerlendirmeye alınması için, başvuru sahibi 
araştırmacının TÜSAD üyesi olması gerekmektedir. 

 Eser, çalışmadaki ilk isim-yazar tarafından ödüle aday gösterilebilir ve diğer yazarların 
onayını aldığı gösteren belgeyi sunması gerekir. 

 Ödüle aday olmak isteyen araştırmacılar, TÜSAD resmi web sitesi 
www.solunum.org.tr deki Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Yıl Bilim 
Ödülleri başvuru formunu 01.07.2010 tarihine kadar doldurmuş olmaları gerekir. 
Başvurular internet üzerinden yapılmalıdır. İnternet ortamı dışındaki başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

 Başvurular TÜSAD merkez yönetim kurulu tarafından oluşturulacak komisyon 
tarafından değerlendirilecektir. 

 Ödüller “TÜSAD 32. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2010-TÜSAD 40. Yıl Etkinlikleri” 
sırasında açıklanacak ve sahiplerine ulaştırılacaktır. 
 
Prof.Dr.Meliha Terzioğlu Bilim Ödülü Değerlendirme Komisyonu 

 Prof. Dr. Lütfi Çakar (Başkan) 
 Prof. Dr. Abidin Kayserilioğlu 

 Prof. Dr. Selim Badur 

Prof.Dr.Rauf Saygın Bilim Ödülü 

 Ödüle aday gösterilecek eser, 2007-2010 yılları arasında SCI-Expanded kapsamına 
giren dergilerde yayınlanmış veya kabul belgesi alınmış, temel bilim alanında 
gerçekleştirilmiş prospektif araştırma makalesi olmalıdır. 

 Ödüle aday gösterilen eserlerin değerlendirmeye alınması için, başvuru sahibi 
araştırmacının TÜSAD üyesi olması gerekmektedir. 

 Eser, çalışmadaki ilk isim-yazar tarafından ödüle aday gösterilebilir ve diğer yazarların 
onayını aldığı gösteren belgeyi sunması gerekir. 

 Ödüle aday olmak isteyen araştırmacılar, TÜSAD resmi web sitesi 
www.solunum.org.tr deki Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Yıl Bilim 
Ödülleri başvuru formunu 01.07.2010 tarihine kadar doldurmuş olmaları gerekir. 
Başvurular internet üzerinden yapılmalıdır. İnternet ortamı dışındaki başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

 Başvurular TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak komisyon 
tarafından değerlendirilecektir. 

 Ödüller “TÜSAD 32. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2010-TÜSAD 40. Yıl Etkinlikleri” 
sırasında açıklanacak ve sahiplerine ulaştırılacaktır. 

 

Prof.Dr.Rauf Saygın Bilim Ödülü Değerlendirme Komisyonu 



 Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım (Başkan) 
 Prof. Dr. Atila Akkoçlu 
 Prof. Dr. Oğuz Köktürk 


