ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
I-TPOG ULUSAL PEDİATRİK KANSER KONGRESİ ÖDÜLLERİ
Kongreye sunulacak bildiri özetleri on-line olarak gönderilir ve o esnada poster/sözlü sunum
tercihi işaretlenir. Kongreye gönderilen her bildiri, ödül başvuru koşullarına uygunsa, ödüle
adaydır.
TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi Sözlü Bildiri Ve Poster Ödülleri Başvuru Koşulları
1. Adaylar, çocukluk çağı kanserleriyle ilgili olmak kaydıyla, yurtiçinde veya yurtdışında
geliştirilmiş yöntemlerle, ancak yurtiçinde yapılmış temel bilimler, klinik veya laboratuar
çalışmalarla başvurabilirler.
2. Adaylar birden çok çalışma ile başvurabilir, ancak birden fazla ödül alamaz. Çalışmanın
tamamlanmasından itibaren 3 yıldan eski olmaması şartı aranır.
3. Adaylar tıp doktoru veya doktora yapmış temel bilim uzmanları olabilir.
4. Ulusal yarışma ve ödüllere başvurmuş Türkçe veya yabancı dilde yayınlanmış çalışmalarla,
daha önce ödül almamış olmak kaydı ile başvuruda bulunabilir. Aynı çalışma ile ertesi yıl tekrar
aday olunamaz.
5. Ödül, çalışmayı gerçekleştiren ekip adına birinci isime takdim edilir. Bu kişi çalışmayı sunan kişi
olmalıdır. Ödül töreni sırasında, birinci isimin bulunmadığı durumda ekipten orada bulunan 2.
veya sırayla diğer bir isime takdim edilir.
6. Hayatta olmayan kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş bir kişi daha sonra ölürse
ödül tutarı çalışma ekibi arasında paylaştırılır.
7. Ödül Değerlendirme kurulu, kongre dönemindeki TPOG başkanı, Bilim kurulu başkanı, bilim
kurulu üyeleri ve kongre başkanı olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.
8. Ödül değerlendirme kurulu on-line puanlama yöntemiyle bildirileri değerlendirir. Sözlü bildiri
sayısı kısıtlı olacağından önce sözlü bildiriler puanlanır. Belirlenen sayının üzerinde sözlü bildiri
başvurusu olursa, en düşük puanı alan sözlü bildiri özetinden başlayıp yukarı doğru gidilerek
fazla sayıdaki bildiriler poster bildirisi olarak kaydırılır ve diğer posterlerle birlikte tekrar
puanlanır. Daha sonra poster ödül değerlendirmesine geçilir. En yüksek ortalama puanı alan
10 poster ve 10 sözlü bildiri ödül için aday kabul edilir. Kongredeki sunumların sonucunda,
puanlamalar ortalamaya katılır ve ilk iki poster ve ilk iki sözlü bildiri ve özel ödül (Sadise
Mustafa Köseoğlu Pediatrik Onkoloji Genç Araştırmacı Ödülü) kazanan bildiri belirlenir.
9. Ödül miktarları, "Ödül Değerlendirme Kurulu" nun önerisiyle TPOG Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. Özel ödüller bu maddenin dışındadır. Özel ödüller ödülü verenlerin önerdiği ek
koşullar göz önüne alınarak verilir. Ödülü veren özel kuruluş veya kişi bu ödülün ne kadar süre
ile verileceğini taahhüt etmelidir. Özel ödüller kişi ve kurumlarca YK onayı dahilinde verilebilir.
Kişi adına verilen ödüllerin TPOG YK da kabulü konusunda, kişilerin kanser alanında veya
eğitim alanında hizmet vermiş olması; veya kendi veya ailesinde kanserden etkilenmiş
şahıs/şahısların olması tercih sebebidir.
10. Jüri ödül dallarından herhangi birinde "ödüle değer çalışma" bulmayabilir. Bu durumda o dalda
o yıl ödül verilmez.
11. Ödül kazananlar TPOG yıllık kongresinde ilan edilir, ödülleri ve belgeleri gala yemeğinde verilir.
12. Kongrede verilecek ödül sayısı toplam beş adettir. Bunlar Türk Pediatrik Onkoloji Grubu
tarafından verilen bir sözlü, bir poster bildiri ödülü, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
tarafından verilen 1 sözlü, bir poster bildiri ödülü ve Sadise-Mustafa Köseoğlu Pediatrik
Onkoloji Genç Araştırmacı Ödülü’dür. Her kongre döneminden en az altı ay önce bilim kurulu
önerisi ve yönetim kurulu kabulü ile ödül sayılarında değişiklik yapılabilir.

II-TPOG ÖZGÜN ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÖDÜLÜ
1. Bu ödüle başvuruda yukarıdaki şartların hepsi geçerli olup, ayrıca aşağıdaki kuralların da uygun
olması gerekmektedir. Bu ödül 2 yılda bir TPOG kongrelerinde verilir.
2. Ödüle başvurmada, araştırmanın daha önce basılmamış olması gerekmektedir. Çalışma son bir
yıl içinde başka bir kongrede bildiri olarak sunulmuş olabilir.
3. Araştırmanın bilgisayarda yazılmış aslı veya iyi kalite fotokopisi çıkartılmış yedi nüshasının önce
derneğe verilmesi gerekir. Araştırma Türkçe yazılmalı, İngilizce bir özet de eklenmelidir.
4. Adayların araştırma metni ile birlikte 5 adet özgeçmiş yazısını derneğe sunması gereklidir.
5. Aday çalışmada birinci isim olmalıdır. Ödül ekip adına birinci isim olan adaya verilir. Çalışma
kongreye ayrıca sözlü veya poster bildirisi olarak gönderilmeli ve aday tarafından sunulmalıdır.
Aday bildiri ödülüne de aday olabilir, ancak TPOG özgün çalışma ödülünü alan, diğer bildiri
ödülünü alamaz.
6. Bu ödülün miktarı da yine ödül değerlendirme kurulunun önerisiyle TPOG yönetim kurulunca
belirlenir.
Adaylık için başvuru süresi bu yıl için 15 Nisan 2016 saat 17.00 ye kadar olup, adaylar çalışma ve
özgeçmişleri ile Dernek sekreterliğine (elektronik posta veya adi posta ile) başvurularını yapmış
olmalıdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
III - TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU PEDİATRİK ONKOLOJİ ARAŞTIRMA
ÖDÜLLERİ
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu tarafından "Pediatrik Onkoloji" alanındaki araştırmaları
teşvik etmek üzere iki yılda bir Ulusal Pediatrik Kanser Kongre'lerinde biri poster, diğeri ise
sözel olmak üzere iki ödül verilecektir. Kazananlara, şiltleri ile birlikte sözel bildiri ödülüne 1.500
YTL, poster ödülüne 750 YTL para ödülü verilecektir.
Başvuru koşulları
1- Araştırma son üç yıl içinde yapılmış olmalıdır.
2- Yurt içi ve dışı başka ödül kazanmamış olmalıdır.
3- Yayınlanmamış çalışma olmalıdır.
4- Ödül için ayrıca başvuru gerekmemektedir. Seçici kurul, kongre sırasında kabul edilen
bildiriler arasından ödül kazananları seçecektir.
5- Ödül Kurulu; "Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu"'nu temsilen iki kişi (Ödül Kurulu'nun
Başkanlığı "Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu" temsilcisi olacaktır.) olmak üzere, kongre
düzenleme kurulunun belirleyeceği üç kişi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.
6- Ödül kazanan çalışmalar daha sonra, Turkish Journal of Cancer dergisinin
(www.turkjcancer.org) yazım kurallarına uygun olarak hazırlanarak yayınlanmak üzere üç kopye
halinde ve CD kopyesi ile birlikte Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'na sunulur.

IV - SADİSE-MUSTAFA KÖSEOĞLU SAĞLIK, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI PEDİATRİK
ONKOLOJİ GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ:

AMAÇ:
Bu ödül; pek çok zorluğa göğüs gererek hayatlarını Türk çocuklarının eğitimlerine adamış, onları
ülkeleri için yararlı birere insan olmaları için çaba sarf etmiş Sadise ve Mustafa Köseoğlu adına,
Türk Pediatrik Onkolojisinde genç kuşağın motivasyonunu artırmak, nitelikli çalışmalara destek
vermek ve bu çalışmaları yapan genç hekimleri ödüllendirmek amacıyla konulmuştur. Ödül her iki
yılda bir düzenlenecek olan Ulusal Pediatrik Kanser kongrelerinde sürekli olarak verilecektir.
KOŞULLAR:
i.

ii.

Araştırmacılarda aranacak koşullar:
a.
35 yaşını aşmamış olmak
b.
Türk vatandaşı olmak
c.
Profesör veya doçent unvan'ı taşımamak
d.
En az Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı belgesine sahip olmak
e.
Çalışmada birinci yazar olarak yer almış olmak
Araştırma eserlerinde aranacak koşullar:
a.
Klinik veya deneysel çalışma olmalıdır,
b.
Daha önce yayınlanmamış olmalıdır,
c.
Araştırma konusu pediatrik onkoloji, temel onkoloji, koruyucu onkoloji, onkolojik
cerrahi ve radyoterapi (son iki grupta yapılmış çalışmalar pediatrik onkolojiyi
ilgilendirmelidir) dallarından birinde olmalıdır,
d.
Başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır,
e.
Başvuruda bulunulan Ulusal Pediatrik Kanser Kongresinde verilen diğer ödüller için
de seçilmemiş olmalıdır.

BAŞVURU:
Ulusal Pediatrik Kanser Kongresinde sunulmak üzere başvurmuş olan tüm çalışmalar yukarıdaki
koşulları sağladığı takdirde doğal olarak bu ödül için de başvurmuş kabul edilirler.
DEĞERLENDİRME:
Ödül Değerlendirme Kurulu, TPOG ödül yönetmeliğinde belirlenmiş olan jüri ile aynı olup
TPOG başkanı, Bilim kurulu başkanı, bilim kurulu üyeleri (kongre dönemindeki) ve kongre
başkanı olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Değerlendirmede; çalışmanın özgün olması ve tıp
literatürüne katkıda bulunduğunun saptanması öncelikli kriterler arasında tutulur. Sadece birinci
olan eser saptanır. İkincilik, üçüncülük ya da mansiyon gibi derecelendirmeler yapılmaz.
ÖDÜL:
Ödüle layık bulunan eserin araştırmacısına o yıl için belirlenen miktarda para ödülü verilir.
Ödülün düzenli olarak verilmesini Dr. Vedat Köseoğlu ve kanuni mirasçıları garanti ederler.
ÖDÜL TÖRENİ:
Ödül ve buna ilişkin berat düzenlenen kongrenin gala yemeğinde ödül sahiplerine verilir.

