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Üniversitesi'nde
Değerli Üyelerimiz,

1990 yılından başlayarak, her yıl bir başka
Üniversitedeki Biyofizik Anabilim Dalı'nın ev
sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Ulusal Biyofizik
Kongrelerimiziden 26. cısını bu yıl Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim
Dalı'nın ev sahipliğinde 9-12 Eylül 2014 tarihleri
arasında Tokat'ta gerçekleştireceğiz. Bilimsel
Kurul Koordinasyon Başkanlığını yürüten Prof.
Dr. Cüneyt Göksoy ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Yard. Doç. Dr. Serkan Gürgül'e yoğun çabalarından
dolayı Yönetim Kurulumuz adına şimdiden
teşekkür ederim.
Bilindiği gibi tüzüğümüz gereği iki yılda bir
Eylül ayı içinde yapmak zorunda olduğumuz Genel
Kurul toplantımızı da Kongre sırasında
gerçekleştireceğiz. Yasal zorunluluk olarak
birincisi çoğunluk gerektiren, ikincisi çoğunluk
gerektirmeyen iki tarih bildirmek gerektiğinden
biz de öyle yapmak, iki tarih bildirmek zorunda
idik. 5 Eylül'de çoğunluk sağlamak olanaksız
gibidir, 12 Eylül 2014 de saat 16.00 da Genel
Kurulda tüm üyelerimizle birlikte olmak
dileğimizdir.
Önceki Genel Kurul öncesinde ve toplantı
sırasında dile getirilen yenilenme ve gençleştirme
eğilimlerine genel olarak yanıt verdiğimizi,
yönetim kurulumuza tüm kararlarımızı internet

Yıl: 20

ortamında 7 asil ve 5 yedek üyenin tümünün
katılımı ile ve eşit oylu 12 kişi ile aldığımızın
bilinmesini isterim. Bu uygulamamızın yeni
seçilecek Yönetim Kurulunca da benimseneceğini
umarım.
Bültenimizin bu sayısında geçen Genel
Kurul'da bazı açılardan eleştirilmiş Kongre
Düzenleme Yönerge taslağımızın düzeltilmiş ve
Yönetim Kurulumuzca benimsenmiş yeni şeklini
bulacaksınız. Genel Kurulca henüz onaylanmamış
olsa da, iki yıldır Yönetim ve Kongre Kurullarının
bu taslağa uygun çalıştıklarını bilmenizi isterim.
Başarılı bir Kongre ve Genel Kurul geçirmemiz
dileği ile sevgi ve saygılar sunarım.
Prof. Dr. Ferit Pehlivan
Yönetim Kurulu Başkanı

DUYURU

Türk Biyofizik Derneği 2014 Yılı Olağan
Genel Kurulu’nun 05 Eylül 2014 günü saat 16.00
da Tokat’ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonunda,
belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı
takdirde aynı mekanda 12 Eylül 2014 günü saat
16.00 da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere
çoğunluk aranmaksızın toplanmasına ile karar
verilmiştir.

2014 Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve yoklama
2. Başkanlık Divanı seçimi
3. Saygı duruşu
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim
Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı
ayrı ibrası

l Başkanın Köşesi: 26. Ulusal Biyofizik Kongremiz.
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Pehlivan

Prof. Dr. Ferit

l 13. Genel Kurul Duyurusu
l Ulusal Biyofizik Kongresi Düzenleme Yönergesi taslağı
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6. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Biyofizik
Konu Başlıkları" başlıklı belgenin müzakeresi ve
oylanması
7. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Ulusal
Biyofizik Kongresi Düzenleme Yönergesi" başlıklı
belgenin müzakeresi ve oylanması
8. Dernek merkezinin İstanbul’a alınmasının
müzakeresi ve oylanması
9. Türk Biyofizik Derneğinin bürosu olarak
kullanmak amacıyla bir gayri menkul satın
alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
10. Adreslerine ulaşılamayan üyeler ile belirli
bir süre aidatını ödemeyen üyelerin durumlarının
görüşülmesi ve oylanması
11. Tahmini bütçenin görüşülerek oylanması
12. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ile
Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
13. Dilek ve temenniler
14. Kapanış

Türk Biyofizik Derneği

Ulusal Biyofizik
Kongresi Düzenleme
Yönergesi
1. Yönerge Kapsamı
Bu yönerge her yıl düzenlenmekte olan
Ulusal ve/veya Uluslararası Biyofizik
Kongrelerinin yeri, zamanı ile Kongre Düzenleme
Kurulu’nun ve Bilimsel Kurul’un Başkanı ile
üyelerinin belirlenmesinde, Danışma Kurulu’nun
oluşturulmasında uyulacak kurallar ve izlenecek
prosedür ile bu kurulların görev ve yetkilerini
belirlemek üzere hazırlanmıştır.
Bu yönergede adı geçen Genel Kurul, Türk
Biyofizik Derneği Genel Kurulu’nu; Yönetim
Kurulu Türk Biyofizik Derneği Yönetim
Kurulu’nu, Genişletilmiş Yönetim Kurulu, Türk
Biyofizik Derneği Yönetim Kurulu asil ve yedek
üyeler toplamını ifade eder. Yeni oluşmuş bir
Yönetim Kurulu tüm kararlarını Genişletilmiş
Yönetim Kurulu olarak karara bağlamayı hükme
bağlamış ise, bundan sonraki “Yönetim Kurulu”
ibareleri “Genişletilmiş Yönetim Kurulu” olarak
anlaşılmalıdır.
2. Kongre Düzenleme Yetkisi
Her yıl düzenlenmekte olan Ulusal Biyofizik
Kongrelerinin yerinin, zamanının ve Kongre
Düzenleme Kurulu Başkanının belirlenmesinde,
gerektiğinde değişiklik yapılmasında, Genel
Kurulca bağlayıcı bir karar alınmadıkça, Türk
Biyofizik Derneği Yönetim Kurulu yetkilidir.
Her yıl düzenlenen kongrelerde bir sonraki
kongrenin yeri ve zamanı konusunda Yönetim
Kurulu, Dernek üyeleri ile istişarede bulunduktan

sonra kararını verir. Yönetim Kurulu gerekli
olduğu durumlarda Kongrenin statüsünü
“Uluslararası Katılımlı” veya “Uluslararası”
düzeye çıkarabilir, üyesi bulunulan uluslararası
kuruluşlarla Türkiye’de veya bir başka ülkede
ortak kongre düzenleme girişimlerinde
bulunabilir.
3. Kongre Düzenleme Kurulu’nun
Oluşturulması
Yönetim Kurulu, Kongre Düzenleme Kurulu
Başkanlığına Türk Biyofizik Derneği’nin bir
üyesini, kişisel onayını aldıktan sonra,
görevlendirir. Düzenleme Kurulu’nun diğer
üyelerini, Düzenleme Kurulu Başkanı belirler.
Ancak bazı destek kuruluşlarına başvuru için
gerekli olduğundan, Türk Biyofizik Derneği
Yönetim Kurulu’nun bir üyesi Düzenleme
Kurulu içinde yer alır.
4. Kongre Bilimsel Kurulu’nun
Oluşturulması
Kongre Bilimsel Kurulu, Türk Biyofizik
Derneği üyesi profesörler arasından Yönetim
Kurulunca belirlenerek kişisel onayları alınmış 7
kişiden oluşur. Yönetim Kurulu’nu temsilen bir
üye Kongre Bilimsel Kurulu içinde yer alır.
Yönetim Kurulu, Bilimsel Kurul’a seçilen
üyelerden birini Bilimsel Kurul Başkanı olarak
görevlendirir. Kongre Düzenleme Kurulu üyeleri
Bilimsel Kurul içinde yer alamazlar. Yönetim
Kurulu gerekli gördüğü hallerde, dernek üyesi
olmayan, yakın bilim alanlarından veya yabancı
uyruklu seçkin bilim insanlarından en fazla iki
kişiyi onaylarını alarak Bilimsel Kurul’a
ekleyebilir.
5.

Danışma Kurulu’nun Oluşturulması

Danışma Kurulu, dernek üyesi olan tüm
profesörler ve anabilim dalı başkanı olan
doçentler arasından Yönetim Kurulu’nca
belirlenecek 15 kişiden oluşur.
Yönetim
Kurulu’nda bulunanlar Danışma Kurulu’nda yer
alamaz. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü
hallerde, dernek üyesi olmayan, yakın bilim
alanlarından en fazla dört, yabancı uyruklu
seçkin bilim insanlarından en fazla sekiz kişiyi
Danışmanlar Listesi’ne ekleyebilir.
6. Kongre
Görevleri

Düzenleme

Kurulu’nun

Kongre Düzenleme Kurulu, kongrenin
duyurulması, kongre süresince yapılacak bilimsel
ve sosyal aktivitelerin yerine getirilebilmesi için
gereken her türlü altyapı ve teknik koşulların
sağlanması için, gerektiğinde Yönetim
Kurulu’nun görüşünü de alarak, ilgili kurum ve
kuruluşlarla görüşmeler, anlaşmalar yapar,
kongrenin düzenli ve uyumlu şekilde yapılmasını
sağlar. Başvuru, öneri, kayıt ve bilimsel
değerlendirmelere ilişkin önemli tarihleri ve
süreleri, ilgili kurulların da görüşünü alarak
belirleyip duyurur ve kongre hazırlıklarının bu

TÜRK BİYOFİZİK DERNEGİ BÜLTENİ AĞUSTOS 2014; 20(2)

Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 2

takvime uygun olarak ilerlemesini sağlar.
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı veya
görevlendireceği bir üye, Düzenleme Kurulunun
uygun gördüğü bilimsel etkinlikleri ya da kongre
sekreterliğine iletilen her türlü konferans, panel
ve bildiri önerilerini Bilimsel Kurul Başkanına
iletir ve bu etkinliklere Bilimsel Kurul’un
kararları doğrultusunda programda yer verir.
Kongre Düzenleme Kurulu, Kongrenin akış
programını, Bilimsel Kurul Başkanı ve Yönetim
Kurulu Başkanına danışarak belirler.
Bildiri gönderme için belirlenen süre
tamamlandığında, kongreye kayıt yaptırmış
üyelerimizin listesini Yönetim Kurulu Başkanına
bildirir. Oturum Başkanları bu liste üzerinden
Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
Kongre Düzenleme Kurulu, bu faaliyetleri
için toplanacak katılım, bağış ve saire ücretleri
belirlerken Yönetim Kurulu’nun görüşlerini alır.
Kongrenin sona ermesinden en geç iki ay
sonra kongrenin bilimsel ve sosyal aktivitesine
ilişkin bütün gelir-gider durumunu ilgili belgeleri
de ekleyerek Türk Biyofizik Derneği Başkanına
ve Saymanına sunar. Bu faaliyetleri esnasında
kongre bütçesinden dernek bütçesine bir miktar
aktarma yapılması tercih edilir. Ancak giderlerin
gelirlerden fazla olması halinde Yönetim
Kurulu’nun vereceği karara göre farkın tamamı
veya bir kısmı dernek bütçesinden karşılanabilir.
7. Kongre Bilimsel Kurulu’nun Görevleri
Kongre Bilimsel Kurulunun görev dağıtımı
ve paylaşımları Bilimsel Kurul Başkanı
tarafından koordine edilir.
Kongre
şunlardır:.

Bilimsel

kurulunun

görevleri

i. Konferans ve panel konuları ile bunların
sunumlarını yapacak kişilerin belirlenmesi:
Kongre Bilimsel Kurulu, Kongre kitapcığında
veya davet mesajlarında belirtilen tarihler
içerisinde kendisine doğrudan veya Kongre
Düzenleme Kurulu yardımıyla iletilen konferans,
panel sunumlarına ait önerileri değerlendirerek
karara bağlar. Bu öneriler, konu başlığı, özet
içerik, konuşmacılar ve süre gibi bilgileri
kapsamalı ve konunun önemini belirten kısa bir
ön yazı ekinde sunulmuş olmalıdır.
Yönetim Kurulu ve Bilimsel Kurul Üyeleri,
kısa dönem içerisinde emekli olmuş
üyelerimizden en çok iki üyemizin konferans
vermesini önerebilir. . Öneriyi Bilimsel Kurul
değerlendirir. Bilimsel Kurul’un ancak onay
vermesi halinde Yönetim Kurulu Başkanı bu
öneriyi ilgili kişiye götürebilir.
Yönetim Kurulu ve Bilimsel Kurul Üyeleri, o
yıl yapılacak Kongrenin özelliğine göre de, yakın
bilim dallarından ve/veya yabancı seçkin bilim
adamlarından bazılarının “çağrılı konferans”
vermeleri önerisinde bulunabilir. Öneri, Bilimsel

Kurul tarafından uygun bulunması ve
konuşmacının ulaşım ve/veya konaklama
masrafları kendisince ya da dernek yönetimince
karşılanması koşulu ile programa alınır.
ii. Sözlü ve poster sunumlarının belirlenmesi:
Belirtilen tarihler içerisinde Kongre Sekreterliğine
ulaşan ve Bilimsel Kurul Başkanına iletilen sözlü
ve poster sunumlarına ait özetler bu kurulun en
az iki üyesi tarafından değerlendirilir ve bu kurul
tarafından karara bağlanır. Bilimsel Kurul
gerektiğinde sözlü bildirim isteğini poster
sunuma dönüştürebileceği gibi poster sunumu
olarak önerilen bir çalışmanın, araştırıcıların
görüşünü almak suretiyle, sözlü bildiri olarak
sunulmasını da isteyebilir. Bir Bilimsel Kurul
üyesi kendi adının bulunduğu sunuma ait özet
için değerlendirme yapamaz. Bilimsel Kurul,
değerlendirmeler esnasında gerektiğinde
Danışma Kurulu üyelerinden yararlanabilir.
iii. Sözlü ve poster sunumlarına ait ödüllerin
belirlenmesi: Kongre kitapcığında belirtilen ödül
değerlendirmesi Bilimsel Kurul tarafından,
bilimsel içerik, doğru Türkçe kullanımı başta
olmak üzere kendilerinin belirleyeceği usul ve
esaslara göre yapılır. Bir Bilimsel Kurul üyesi
kendi adının bulunduğu sunum için değerlendirme
yapamaz, puan veremez. Bilimsel Kurul
üyelerinden kongreye katılanların sayısı 5 ten az
ise Yönetim Kurulu, Kongreye katılmış Danışma
Kurulu üyeleri arasından görevlendirme yaparak
Ödül Değerlendirme Kurulu’nu 5 kişiye
tamamlar.
iv. Doçent adaylarına kendilerini tanıtma
sunumlarının belirlenmesi. Doçent adaylarından
istekli olmaları ve bu isteklerini Düzenleme
Kurulu veya Bilimsel Kurul’a bildirmeleri
halinde, kendilerini tüm üyelere tanıtmaları
açısından bir sunum seansı ayrılabilir. Doçent
adaylarının bu isteklerini Bilimsel Kurul
değerlendirir. Her bir aday için 15 dakikayı
geçmeyecek bu sunumların özetlerine kongre
kitapçıklarında yer verilmez.
8. Kongre Danışma Kurulu’nun Görevleri
Danışma Kurulu üyeleri, Bilimsel Kurul
tarafından değerlendirilmek üzere kendilerine
iletilen konularda görüş bildirir.
9. Kayıt Ücreti Muafiyeti
Dernek üyelerinin hiçbir koşulda kayıt ücreti
yatırmama ayrıcalığı yoktur. Hiç bir üyenin kayıt
ücreti yatırmadan konferans vermesi, panelist
olması, sözlü veya poster şeklinde bildiri sunması
mümkün değildir. Kayıt ücreti muafiyeti Dernek
üyesi olmayan çağrılı konuşmacılar için söz
konusu olabilir, kimlerin muaf tutulacağı
Düzenleme Kurulu Başkanının da görüşü
alınarak ve masrafların hangi fasıldan
karşılanacağı da dikkate alınarak, Yönetim
Kurulunca belirlenir.
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