
 

TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ 
MAKALE YARIŞMASI YÖNERGESİ 

(27.08.2019. Versiyon2.0) 
  

 

1 
 

 

1. Bu yönerge TND Makale Yarışmasına katılma kurallarını tanımlar.  
2. Makale SCI ya da SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanmış olmalıdır. 
3. Ödülün verileceği yıldan önceki 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yayının basılmış olması 

(e-baskı olabilir) gereklidir, değerlendirmede olan ya da kabul edilmiş ancak basılmamış 
yayınlar (underreview ya da in press) o yıl değerlendirmeye alınmaz. 

4. Daha önce başvurmuş makaleler değerlendirilmez.  
5. Makale, Neonatoloji alanında orijinal araştırma makalesi olmalıdır; editöre mektup, olgu 

sunumu, olgu serisi, derleme, meta analiz türü çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. 
6. Yazarlarından en az biri TND üyesi olmalıdır.  
7. İlk yazar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ya da çalışma Türkiye'de planlanmış 

olmalıdır (yurt dışı teknik destek alınabilir). 
8. Çalışmalar tek merkezli ya da çok merkezli olabilir.  
9. Birden fazla makale ile başvuru yapılabilir. 
10. TND desteği ile çok merkezli, online veri tabanlı yapılmış çalışmalar (Trial Network vb) 

değerlendirmeye alınmaz. 
11. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri makalenin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli 

izinlerin alındığını kabul ve beyan ederler. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve 
kabulleri dışında hareket edenlerin elde ettikleri ödül ve her türlü kazanımları geri alınır. 

12. Makale başvuruları TND’ye yapılır ve TND Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve her yıl 
yeniden belirlenen en az 5, en çok 9 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilir. Yönetim 
kurulu en fazla iki yıl üst üste aynı jüriyi görevlendirebilir. 

13. Makaleler; 3 parametre açısından (Bilimsel içerik, yazım-ifade özelliği ve klinik/uygulama 
etkinliği) değerlendirilir. Her bir parametre için en düşük 1, en yüksek 5 puan verilir. 
Böylece her makale minimum 3 puan, maksimum 15 puan almış olur. 

14. Jüri üyeleri yazarı olduğu ya da kendi kliniğinde gerçekleştirilen çalışmaları 
değerlendirmezler. Her makalenin toplam puanı jüri sayısına bölüneceği için bu tür 
makalelerin puanlamasında bir kayıp yaşanmaz. 

15. Jüri üyeleri, diğer üyelerin verdikleri puanları görmez, dernek genel sekreteri tüm oyların 
ortalamasını alarak son değerlendirmeyi yapar ve sonuçları yönetim kuruluna sunar.  

16. Ödül UNEKO sırasında duyurulur. 
17. Sadece birincilik ödülü verilir, miktar TND yönetim Kurulunca her yıl yeniden belirlenir. 

Puan eşitliği durumunda ödül eşit olarak paylaşılır. 
18. Ödül ilk isme verilir, yazarlar arası paylaşıma karışılmaz. 

 


