
Türk Dermatoloji Derneği Bilimsel Kitap Destekleme Yönergesi 

Bölüm-I Amaç ve Kapsam 

Madde 1. Bu yönerge, Türk Dermatoloji Derneğinin (TDD) çalışma grupları tarafından 

müştereken veya dernek üyesi deri ve zührevi hastalıklar uzmanları tarafından bireysel olarak 

yazılan bilimsel içerikli kitapların yayınlanma ilkelerini belirler. 

Madde 2. Bu yönergede I-TDD “Türk Dermatoloji Derneği’ni,  II-TDD-YK Türk 

Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu’nu ifade etmektedir. 

Bölüm-II Dayanak 

Madde 3. Bu yönerge Türk Dermatoloji Derneği tüzüğünün 4. Maddesine dayanılarak 

düzenlenmiştir. 

Bölüm-III İçerik ve İşleyiş 

Madde  4. Kitap, genel anlamda dermatoloji, venereoloji, kozmetik ve estetik dermatoloji, 

dermatolojik cerrahi, pediatrik dermatoloji, dermatoallerji ve dermatolojiyi ilgilendiren diğer 

alanlarda bilimsel içerikli olmalıdır. Kitabın bilimsel içeriğinden yazarlar ve editörler 

sorumludur. 

Madde 5. Kitap, planlama veya yazım sonrası aşamalarında TDD yönetim kuruluna 

sunulmalı ve onay alınmalıdır. İlk aşamada kitabın içeriği, yazarları, sayfa sayısı, tahmini 

maliyeti ile ilgili ayrıntılı bir doküman hazırlanarak TDD yönetim kuruluna sunulmalıdır. 

Madde 6. Kitabın basım adeti, boyutu, renk içeriği kitap yazar/yazarlarının önerileri 

çerçevesinde TDD yönetim kurulu tarafından belirlenecektir. 

Madde 7. Kitabın tahmini maliyeti konusunda 3 farklı basımevinden fiyat alınacak en uygun 

ve kaliteli basma işlemi yönetim kurulunca kararlaştırılacaktır. 

Madde 8. Kitabın yazımı bittikten sonra basım öncesi TDD yönetim kuruluna sunulacak ve 

onay verildikten sonra basım işlemi yapılacaktır. Kitabın birim maliyeti hesaplanarak karar 

defterine “minimum maliyet fiyatı” ± % 20 olacak şekilde belirtilerek onay verilecektir. 

Madde 9. Kitabın ön sayfasında “Türk Dermatoloji Derneği Yayınları No:.. “ ibaresi 

olmalıdır. Ön sayfada ayrıca TDD logosu varsa Çalışma grubu logosu konulmalıdır. Kitap 

numarası yönetim kurulu oturum kararı ile yazar/yazarlara basım onay aşamasında 

bildirilecektir. 

Madde 10. Kitabın her türlü telif hakkı TDD’ye ait olacaktır. Kültür ve Turizm 

Bakanlığından alınması gereken bandrol işlemi yazar veya belirlenen editör adına basımevi 

aracılığıyla yapılacaktır. 

Madde 11. Kitabın kapak ya da iç sayfalarına hiçbir ilaç, kozmetik firması ya da tıbbi 

malzeme ve lazer cihazı satan firma reklamı konulmayacaktır. 



Madde 12. Yazarlar yazdıkları konularda eğer varsa firma bağlantıları olup olmadığını 

mutlaka açık biçimde bölüm başında belirteceklerdir. Daha sonra belirlenecek herhangi bir 

ticari bağlantı durumunda sorumluluk ilgili yazara ait olacaktır. 

Madde 13. Kitabın basımından sonra, TDD yönetim kurulu üyelerine kitabın basıldığını 

duyuracaktır. Basılan kitaptan dernek kütüphanesine 10 (on) adet verilecektir. 

Madde 14. Kitabın dağıtımı TDD üyelerinin çoğunlukla bulunduğu kongre veya 

sempozyumlarda aidatını düzenli ödeyen dernek üyelerine imza karşılığı ücretsiz 

dağıtılacaktır. 

Madde 15. Kitabı edinmek isteyen diğer şahıslara ise kar amacı gözetilmeksizin “minimum 

maliyet fiyatı” hesaplanarak kitap satışı yapılabilecektir.  

Madde 16. Bu satıştan elde edilecek gelir TDD’ne ait olacaktır. Yazar veya editörler kitabın 

satışından herhangi bir gelir elde etmeyeceklerdir. 

Bölüm-IV Mali Hükümler 

Madde 17. Kitap için yapılacak tüm harcamalar TDD bütçesinden karşılanacaktır. 

Bölüm-V Denetleme 

Madde 18. Bu konudaki tüm faaliyetler TDD Denetleme kurulunca yapılacaktır. 

Bölüm-VI Yürürlük ve Yürütme 

Madde 19. Türk Dermatoloji Derneği Bilimsel Kitap Destekleme Yönergesi, TDDYK 

tarafından yürütülür. Bu yönerge 23 Ekim 2014 tarihinde yapılan TDD genel kurulunda 

onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 


