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TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ 
 

BİLİM KURULU YÖNERGESİ 
 
 
 
 
 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar 
 
 
 

Amaç 
 

Madde 1 
 

Bu yönergenin amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD) Bilim Kurulu’nun 

oluşturulma ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 

 
 

Kapsam 
 

Madde 2 
 

Bu yönerge, TFBD Bilim Kurulu’nun kaç kişiden oluşacağını, üyelerin seçilme biçimi ve 

görev sürelerini, Bilim Kurulu’nun yapmakla yükümlü olduğu görevleri kapsar. 

 
 

Dayanak 
 

Madde 3 
 

Bu yönerge Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Tüzüğü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
 
 

Tanım ve Kısaltmalar 
 

Madde 4 
 

a)  TFBD-YK: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Yönetim Kurulu’nu tanımlar. 

b)  TFBD-BK: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Bilim Kurulu’nu tanımlar. 

c)  Özel İlgi Grupları: Fizyoloji alanında bilimsel çalışmaların yürütüldüğü alanlar ve bu 

alanlarda bulunan kişileri tanımlar.



Sayfa 2 Versiyon_5
25.11.2016 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

Bilim Kurulu, Bilim Kurulu Başkanı ve Sekreteri’nin Seçilmesi ve Görevleri 
 
 
 

Bilim Kurulu’nun Oluşturulması ve Görev Süresi 
 

Madde 5 
 

a)  Bilim Kurulu üyeleri TFBD üyeleri arasından seçilir. 

b)  Kurul içinde TFBD-YK’dan bir temsilci de bulunur 

c)  Bilim Kurulu, TFBD web sitesinde ilan edilen Özel İlgi Grupları’nın her birinden 

birer temsilci tarafından oluşturulur. 

d)  Bilim Kurulu’nun kongre programı ile ilgili çalışmalarına KDK yerel eş-başkanı da 

katılır. 

e)  Özel İlgi Grupları aşağıdaki gibidir: 
 

1-  Hücre Fizyolojisi Grubu 
 

2-  Kardiyovasküler Sistem Grubu 
 

3-  Endokrin – Metabolizma Grubu 
 

4-  Sinir Sistemi – Sinirbilim Grubu 
 

5-  Boşaltım Sistemi Grubu 
 

6-  Üreme Sistemi Grubu 
 

7-  Elektrofizyoloji Grubu 
 

8-  Spor – Egzersiz Fizyolojisi Grubu 
 

9-  Kan – İmmun Sistem Grubu 
 

10- Solunum Sistemi Grubu 
 

11- Gastrointestinal Sistem Grubu 
 

12- Fizyoloji Eğitimi Grubu 
 

f) TFBD web sitesine üye olarak Özel İlgi Grupları’na kayıtlı üyelerden Bilim Kurulu 

içinde yer almaya istekli olanlar başvuru formunu doldurup info@tfbd.org.tr adresine 

bir e-posta göndererek başvuru yapar. 

Notlar: 
 

1)  TFBD-BK önerisi ile veya TFBD-YK gerek gördüğü hallerde Özel İlgi 
 

Grupları’nda değişiklik yapabilir. 
 

2)  Bir kişi çalışma alanlarına göre birden fazla özel ilgi grubunda yer alabilir. 
 

Ancak, TFBD-BK başvurusu için bir tanesini tercih etmelidir. 
 

3)  Başvuru formu TFBD web sitesinin [www.tfbd.org.tr/bilim-kurulu] 
 

sayfasından temin edilebilir.
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g)  Başvurular, formda belirtilen ölçütler çerçevesinde TFBD-YK tarafından 

değerlendirildikten sonra, seçilen TFBD-BK üyeleri TFBD-YK tarafından 

görevlendirilir ve Ulusal Fizyoloji Kongresi sırasında ilan edilerek görev süresi başlar.  

h)  Bilim Kurulu üyelik süresi üç yıldır. Aynı kişi arka arkaya en fazla iki kez, aralıklı 

olarak en fazla 3 kez bilim kurulu üyeliği yapabilir. 

i)   Her yıl TFBD-BK üyelerinin 1/3’ü yenilenir. 
 

Geçici hüküm: TFBD-BK’na 2013 yılında atanan üyelerin tümü 2014 yılı Ulusal 

Fizyoloji Kongresi’ne kadar görev yapar. 2017 yılında 1, 2, 3, 4 numaralı grupların 

temsilcileri ve TFBD-YK üyesi, 2018 yılında 5, 6, 7 ve 8 numaralı grupların 

temsilcileri, 2019 yılında da 9, 10, 11 ve 12 numaralı grupların temsilcileri yenilenir. 

Takip eden yıllarda bu sıralamaya göre yeni görevlendirmeler yapılır. 

j) Boşalacak üyelikler TFBD-YK tarafından her yıl Haziran ayında ilan edilir, bu üyelik 

için başvurular Temmuz ayı sonuna kadar yapılır. 

k)  TFBD-BK toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır. 
 

l) Bilim Kurulu toplantısının düzenlendiği kentin dışından gelen kurul üyelerine TFBD- 

YK tarafından belirlenen miktarda harcırah ödenebilir. 

 
Bilim Kurulu Başkanı’nın Seçilmesi ve Görev Süresi 

 

Madde 6 
 

a)  TFBD-BK, başkanın görev süresi gözönünde bulundurularak, Ulusal Fizyoloji 

Kongresi sırasında bir toplantı yapar ve  bir sonraki dönem için kendi içinden bir 

başkan belirler. 

b)  TFBD-YK, gerekli hallerde (seçim sonrası, istifa vb.), Ulusal Fizyoloji Kongresi’ni 

beklemeden BK üyelerinden birini başkan olarak görevlendirebilir.  

c)  TFBD-BK başkanının görev süresi en fazla üç yıldır. Aynı kişi arka arkaya en fazla iki 

kez başkanlık yapabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
Bilim Kurulu Sekreteri 

 

Madde 7 
 

a)  Kurul başkanının önerisi ve üyelerinin onayı ile TFBD-BK kendi içinden bir sekreter 

belirler. 
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b)  TFBD-YK, gerekli hallerde (seçim sonrası, istifa, görev süresinin dolması vb.), BK 

başkanının önerisi ile, TFBD-BK üyelerinden birini sekreter olarak görevlendirebilir 

c)   TFBD-BK sekreterinin görev süresi bir yıldır. Aynı kişi arka arkaya en fazla iki kez 

sekreterlik yapabilir. 

 
Bilim Kurulu’nun Görevleri 

 

Madde 8 
 

a)  Ulusal veya uluslararası katılımlı Fizyoloji Kongresi ile ilgili görevler 
 

1-  Kongrenin bilimsel programını ve gerekirse o kongreye yönelik tema/temaları 

belirler. 

2-  Davetli yabancı/yerli konuşmacıları belirler. 
 

3-  Her kongrede tema/temalara uygun yabancı konuşmacıları Kongre Düzenleme 
 

Kurulu’na önerir. 
 

4-  Konferans ve panel programını oluşturur. 
 

5-  Program ve konuşmacı uygunluğuna göre, her kongre içinde halka açık bir 

konferans düzenlenebilir. Bu konferansın konusu tema/temalara uygun olarak 

seçilir. 

6-  Oturum başkanlarını belirler 
 

7-  Poster ve sözlü bildiri başvurularını değerlendirir. TFBD-BK üyeleri bu 
 

amaçla kendi alanlarında yetkin isimlerden hakemler belirleyebilir (örneğin her 
 

10 bildiri için bir hakem). Bu hakemlerin isimleri kongre sonrası yayınlanan 

kesinleşmiş kongre kitabında yayınlanır. 

8-  Özellikle poster sunumu yapmak isteyenler dışında, bildirilerin poster veya 

sözlü olarak sunulması kararını TFBD-BK verir. Bu amaçla, TFBD-BK tüm 

bildiriler için bir puanlama sistemi oluşturur ve sözlü bildiriler yüksek puan 

alan bildirilerden seçilir. 

9-  Kongre sırasında en iyi poster ve sözlü bildiri ödüllerinin sahiplerini belirler. 
 

Bilim Kurulu üyeleri gerekirse kongreye katılan öğretim üyeleri içinden kendi 

alanlarında yetkin isimlerden hakemler belirleyebilir. Bu hakemlerin isimleri 

kongre sonrası yayınlanan kesinleşmiş kongre kitabında yayınlanır. 

10- Özellikle sunum yapan genç fizyologların bilimsel tartışma ortamından daha çok 

yararlanabilmesi için, poster sunumlarının tartışılmasını özendirir ve gerekli 

zamanı ayırır. Bu durum, sözlü sunumların sonundaki tartışma süreleri için de 

geçerlidir. Bu tartışmaların gereğine uygun şekilde yapılabilmesi için TFBD-BK 

görevlendirdiği hakemlerden yardım isteyebilir 
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b)  Genç Araştırıcı Ödülü ile ilgili görevler 
 

1-  Başvuruların değerlendirilmesi için bir puanlama sistemi oluşturur ve TFBD- 

YK’na sunar. Puanlama sistemi TFBD-BK’nun önerisi ve TFBD-YK’nun 

onayı ile değiştirilebilir. 

2-  Puanlama sistemine göre başvuruları değerlendirir. Bu amaçla gerekirse, 

TFBD-BK dışındaki yetkin bilim insanlarından görüş alır. 

3-  Değerlendirme sonuçlarını TFBD-YK’na sunar. 

c)  Diğer görevler 

1-  Türk Fizyoloji alanının bilimsel standartlarını yükseltmek için gerekli her türlü 

planlama ve önerileri oluşturur. 

2-  Akademik yükseltmelerde alana özgü ölçütleri belirler. 
 

3-  Uzmanlık yeterlilik kurulu (board) oluşturulması gerekli olursa kendi içinden 

bu kurulu oluşturur. 

4-  Bilimsel konularda TFBD-YK tarafından kendisine verilen görevleri yerine 

getirir. 

 
 
 

Madde 9 
 

Bilim Kurulu Başkanı’nın Görevleri 
 

a)  TFBD-BK’nun çalışmalarını koordine eder. 
 

b)  Çalışmalarla ilgili olarak düzenli olarak TFBD-YK’nu bilgilendirir. 

c)  Kongre Düzenleme Kurulu’nda görev alır. 

d)  TFBD-YK’nun talebi üzerine TFBD-YK toplantılarına katılır. 
 
 
 
 

Madde 10 
 

Bilim Kurulu Sekreteri’nin Görevleri 
 

a)  TFBD-BK çalışmalarının kayıtlarını tutar. 

b)  TFBD-BK’nun yazışmalarını yürütür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 
 
 
 

Hüküm Bulunmayan Haller 
 

Madde 11 
 

Kongre düzenleme ile ilgili olarak bu yönergede yer almayan hallerde TFBD-YK kararı ile 

ilave düzenlemeler yapılır. 

 
 

Yürürlük 
 

Madde 12 
 

Bu Yönerge TFBD-YK kararı ile yürürlüğe girer. 
 
 
 

Yürütme 
 

Madde 13 
 

Bu Yönerge hükümlerini TFBD-YK Başkanı yürütür. 
 
 
 

Geçici Hükümler 
 

Madde 14 
 

Bu yönergenin 5-g, 5-i, 5-j ve 6-b madde ve şıklarında yer alan geçici hükümler, her bir 

madde ve şıkta belirtilen süreleri tamamlandıktan sonra geçerliliğini yitirir. 


