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Üroonkoloji Derneği, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu hekimlerin üroonkoloji 
alanındaki çalışmalarını teşvik etmek ve araştırmaya yönelik çalışmaları 
desteklemek amacıyla “Üroonkoloji Araştırma Ödülü”nü oluşturmuştur.

Üroonkoloji Araştırma Ödülü’ne Aday Olacak Araştırmalarda  
Aranan Özellikler: 

Üroonkoloji alanında titiz bir yöntemle planlanarak yürütülmüş orijinal bir 
araştırma olmalıdır.
Daha sonra yapılacak araştırmalara yön veren, yeni ve uygulamaya 
aktarılabilir bilgiler üretmesi gereklidir.
2013-2015 yılları arasında yurtdışı ya da yurtiçi bir tıp dergisinde tam 
metin olarak yayınlanmış olmalıdır.

Başvuru Koşulları: 

Yapılacak başvuruda aşağıdaki belgeler 1 başvuru dosyası şeklinde tam 
ve eksiksiz olarak 9 Ekim 2015 tarihine kadar başvuru adresine posta 
ve/veya e-posta ile gönderilmelidir.

Eksik ve zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ödüle Başvuran Yazarın:

• Eksiksiz ve imzalanmış olarak doldurulan “Başvuru Formu”.
• Ödüle aday olan yayının kopyası.
• Başvuruda bulunan yazarın akademik ve profesyonel yaşamını 

içeren bilimsel özgeçmişini göndermesi gerekmektedir.

Ödül: 5.000 TL
Üroonkoloji Araştırma Ödülü
18-22 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan
12. Üroonkoloji Kongresi esnasında verilecektir.

Üroonkoloji Araştırma Ödülü Jürisi

Jüri Üyeleri
Dr. Haluk Özen
Dr. Yaşar Bedük
Dr. Levent Türkeri
Dr. Sümer Baltacı
Dr. Çağ Çal
Dr. Sinan Sözen

Başvuru Adresi

Üroonkoloji Derneği Ankara Ofisi

Hilal Mah. Cezayir Cd. No:13 06550  
Yıldız, Çankaya - Ankara / TÜRKİYE

Tel: 0 312 440 50 11

Faks: 0 312 441 45 62

e-posta: uroonkoloji@uroonkoloji.org

EK 2 BAŞVURU FORMU

Üroonkoloji Araştırma Ödülü Başvuru Formu

Üroonkoloji Derneğine,

Ekte yer alan araştırmanın Üroonkoloji Araştırma Ödülü için 
değerlendirilmesini saygılarımla rica ederim.

İmza Tarih

Adı

Soyadı

İş Adresi

İş 

Telefonu

Ev 

Adresi

Ev 

Telefonu

Gsm

E-posta

Ödül için başvurulan çalışmanın:

Adı

Yayın Yeri 

ve Tarihi

Gerçek-

leştirildiği 

Kuruluş(lar)

Çalışma birden fazla araştırıcı tarafından yapıldıysa:

a.   Ortaklaşa yapılmıştır ve tüm araştırmacılar adaydır.

b.   Yalnızca başvuru sahibinin sorumluluğundadır

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.’nin katkılarıyla gerçekleşmektedir.Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.’nin katkılarıyla gerçekleşmektedir.



Amaç:

Madde 1. Üroonkoloji Derneği, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 
hekimlerin üroonkoloji alanındaki çalışmalarını teşvik etmek 
ve araştırmaya yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla 
“Üroonkololoji Araştırma Ödülü”nü oluşturmuştur.

Adaylık Koşulları:

Madde 2. Adaylar kişisel başvuru yapabilir ya da üniversiteler, 
araştırma kuruluşları ve diğer kuruluşların yetkili organlarınca 
aday gösterilebilirler.

•  Adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir.

•  Adaylar bir veya birden fazla çalışma ile başvurabilirler.

•  Bir kez başvuruda bulunan bir aday, aynı araştırma ile tekrar 
ödül başvurusunda bulunamaz.

•  Daha önce farklı ulusal yarışma ve ödüllendirmelere katılarak 
ödül kazanmış çalışmalar aday gösterilemez.

•  Ortaklaşa yapılmış çalışmalar, yazarların ortak aday 
sayılması kaydıyla, ödüle aday olabilir. Başvurunun bireysel 
olarak yapılması durumunda, başvuran kişi, diğer yazarların 
herbirinden, aday çalışmanın birincil sahibi olduğuna ilişkin 
imzalı “Onay Formu” (EK 1) alarak sunmalıdır.

Araştırma Özellikleri:

Madde 3. Üroonkoloji Araştırma Ödülü’ne aday olacak 
araştırmalar aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

•  Üroonkoloji alanında titiz bir yöntemle planlanarak yürütülmüş 
orijinal bir araştırma olmalıdır.

• Daha sonra yapılacak araştırmalara yön veren, yeni ve 
uygulamaya aktarılabilir bilgiler üretmesi gereklidir.

•  2013 - 2015 yılları arasında yurtdışı ya da yurtiçi tıp 
dergisinde tam metin olarak yayınlanmış olmalıdır.

Ödül Esasları:

Madde 4. Üroonkoloji Araştırma Ödülü, her iki yılda bir 
üroonkoloji dalında yapılan bir araştırmanın sahibine verilir.

•  Ödül duyurusu Üroonkoloji Derneği tarafından yapılır. 
Üroonkoloji konusuyla ilgili kuruluşlara, aday olabilecek 
ve aday bildiriminde bulunabilecek kişilere açık davette 
bulunularak ödül koşulları bildirilir.

• Başvurular, posta ve/veya e-posta ile 9 Ekim 2015 tarihine 
kadar Üroonkoloji Derneği Ankara Ofisi’ne gerekli formlar ve 
aşağıda ayrıntıları açıklanan belgeler ile yapılmış olmalıdır.

Başvuru Koşulları:

Madde 5. Yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler 1 başvuru 
dosyası şeklinde tam ve eksiksiz olarak 9 Ekim 2015 tarihine 
kadar Üroonkoloji Derneği Ankara Ofisi’ne gönderilmelidir. Eksik 
ve zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

1. Eksiksiz ve imzalanmış olarak doldurulan “Başvuru Formu” (EK 2).

2. Ödüle aday olan yayının kopyası.

3. Başvuruda bulunan yazarın akademik ve profosyonel yaşamını 
içeren bilimsel özgeçmişini göndermesi gerekmektedir.

Adaylık Ödülü Jürisi:

Madde 6. Üroonkoloji Araştırma Ödülü Jürisi, akademik 
kariyerinde saygın, deneyim ve kıdeme sahip bilim insanlarından 
oluşmaktadır. Üroonkoloji Bilim ve Araştırma Ödülü Jürisi 
başkanı ve Üroonkoloji Derneği başkanının ortak kararıyla jüri  
belirlenir. Jüri üyeleri gerek gördüklerinde, aday çalışmaların 
incelenmesi için akademik kariyere sahip meslektaşlarından, 
gizlilik koşullarına uyulması kaydıyla değerlendirme isteyebilirler.

Ödüllendirme İşlemi:

Madde 7. 9 Ekim 2015 tarihine kadar Üroonkoolji Derneği 
Ankara Ofisi’ne ulaşan başvuru dosyaları, uygunluk açısından 
değerlendirilir ve uygun bulunan tüm araştırmalar başvuru süresi 
bitiminde jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri ilk incelemelerini 
yaparak bireysel aday listelerini oluşturur. 15 gün içerisinde 
yapılacak olan jüri toplantısında son değerlendirmeler yapılır ve 
oylama ile ödül alacak kişi(ler) belirlenir. Toplantıda çoğunluk 
kararı dikkate alınarak birinciliğe layik görülen araştırma seçilir. 
Başvuruların hiçbiri gerekli koşulları sağlayamıyorsa ödül 
verilmeyebilir. Jüri kararına itiraz edilemez ve jüri görüşmeleri 
kamuoyuna açıklanamaz.

Madde 8. Ödül miktarı her dönemde Üroonkoloji Derneği 
tarafından saptanır.

• Ödül, hak sahibine iki yılda bir düzenlenen Üroonkoloji 
Kongresi sırasında verilir. Ayrıca, ödül kazanan araştırmacılara 
ve aday gösteren kuruluşlara birer yazı ile bildirilir.

• Ortaklaşa yapılan bir araştırmanın ödüle layık bulunması 
halinde ödül miktarı araştırmacılar arasında eşit olarak 
paylaştırılır ve tüm araştırmacılara plaket verilir.

Madde 9. Bu yönetmelik Üroonkoloji Derneği tarafından yürütülür.

Başvuru Adresi

Üroonkoloji Derneği Ankara Ofisi

Hilal Mah. Cezayir Cd. No:13 06550  
Yıldız, Çankaya - Ankara / TÜRKİYE

Tel : 0 312 440 50 11

Faks : 0 312 441 45 62

e-posta : uroonkoloji @uroonkoloji.org

EK 1 ONAY FORMU

Üroonkoloji Araştırma Ödülü Onay Formu*

Üroonkoloji Derneğine,

Aşağıda adı, yayın yeri ve tarihi belirtilen araştırmanın ve yayının 
sorumluluğu ağırlıklı olarak

..............................................................................................

tarafından üstlenilmiştir. Kendisiyle ortaklaşa yürütmüş 
olduğunuz bu araştırma ile Üroonkoloji Araştırma Ödülü için tek 
başına aday gösterilmesini kabul ediyorum.

Ödül için başvurulan çalışmanın:

Adı

Yayın Yeri  
ve Tarihi

Yayında adı bulunan kişilerin**:

Adı Soyadı İmza

* Bu form birden fazla araştırıcı tarafından gerçekleştirilmiş 
olan çalışmalarla tek kişi adına katılma durumunda diğer 
yazarlar tarafından doldurulacak ve imzalanacaktır.

** Yazar listesinde adı geçen çalışma üyelerinden (en fazla 
yarısı olmak üzere) bazılarına ulaşılamaması durumunda, 
kurum yetkilisinin çalışmanın sorumluluğunun ağırlıklı olarak 
başvuran kişiye ait olduğunu belirtir imzalı onayı eklenmelidir.
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