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TÜRK DERMATOLOJĠ DERNEĞĠ 

ULUSAL DERMATOLOJĠ KONGRESĠ DÜZENLEME YÖNERGESĠ 

Amaç ve Kapsam 
Madde 1-Bu yönerge, Türk Dermatoloji Derneği tarafından düzenlenmekte olan Ulusal 

Dermatoloji Kongresi’nin yapılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

Dayanak 
Madde 2-Yönerge Türk Dermatoloji Derneği tüzüğü 4. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. 

Tanımlar 
Madde 3-Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

a-Dernek: Türk Dermatoloji Derneği 

b-Genel Kurul: Türk Dermatoloji Derneği Genel Kurulu 

c-Yönetim Kurulu: Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu 

d-Kongre: Ulusal Dermatoloji Kongresi 

e-Kurum: Ulusal Dermatoloji Kongresini düzenleyecek eğitim kurumu/kurumları 

f-Firma: Dermatoloji Kongresini organize edecek ticari acente 

Kongre Adaylık Duyuru Süreci 
Madde 4- Yönetim Kurulu; düzenlenecek kongre tarihinden yaklaşık 3 yıl öncesindeki Ocak 

ayında başvuru ek koşullarını belirler ve Derneğin web sayfasında ilan eder. Ayrıca, elektronik posta 

yoluyla tüm üyelere duyurulur. Başvuruda yer alacak ek koşullar yönerge ile çelişemez. 

Kongre Adaylık Koşulları 
Madde 5- Kongre başvuru koşulları;  

 a-Kongre düzenlemeye sadece eğitim veren kurum/lar aday olabilir. 

b-Kurumda biri kıdemli olmak üzere 2 profesör olmak koşuluyla en az 4 öğretim üyesi 

olmalıdır. Bu sayıya sahip olmayan iki kurum ortak düzenleme başvurusunu yapabilirler. 

c-Son 10 yılda Ulusal Dermatoloji Kongre’sini yapan kurumlar aday olamazlar 

d-Son 10 yılda ulusal düzeyde ve ana dalda toplantı düzenleyen kurumlar tek başlarına aday 

olamazlar. Bu kurum/lar ancak, kendileriyle aynı durumda olmayan bir başka kurumla birlikte adaylık 

başvurusunda bulunabilirler.  

e-Başvuruda, kongre yapılacak yerin ulaşımı ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almalıdır. 

f-Kongre yapılacak bölgenin konaklama kapasitesi ve uygun toplantı salonlarının yeterliliği 

belgelendirilmelidir. 

g-Ulaşım ve altyapı ile ilgili konularda çözülebilecek olduğu düşünülen sorunların varlığında 

Yönetim Kurulu başvuru sahipleri ile pürüzleri gidermeye yönelik bir toplantı yapabilir. 

Kongre Adaylık Başvurusu ve değerlendirilmesi 
Madde 6-Kongre adaylık başvuruları bir dosya ile Yönetim Kuruluna yapılacaktır. Duyuru ile 

birlikte Ocak ayında başlayan başvurular Haziran ayının sonunda biter. Yönetim Kurulu ilk 

toplantısında başvuruları inceler. Başvuru dosyalarında eksiklik saptanması halinde ilgili kurumdan ek 

bilgi istenebilir. Başvuruları uygun bulunan adaylar Derneğin web sayfasında ve elektronik posta 

yoluyla tüm üyelere duyurulur. Yönetim Kurulu; kongreyi yapacak kurumu belirlemek üzere aday 

kurumları Genel Kurula sunar. 

Kongre adaylık başvurusu Yönetim Kurulunca uygun bulunan aday tek ise genel kurula veya 

seçime sunulmaksızın Ulusal Dermatoloji Kongresini düzenleyecek kurum olarak kabul edilir. Bu 

bilgi dernek ağ sayfasında ve elektronik posta yoluyla tüm üyelere duyurulur. 

 Kongre adaylık başvurusu Yönetim Kurulunca uygun bulunan aday olmaması halinde “Ulusal 

Dermatoloji Kongresi” Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Bu bilgi dernek ağ sayfasında ve 

elektronik posta yoluyla tüm üyelere duyurulur. 

Kongreyi Yapacak Kurumun Belirlenmesi 
Madde 7- Genel Kurulda, adaylar kendilerine verilen süre içinde tanıtım sunumu yaparlar. 

İkiden fazla adayın olması ve yapılan ilk oylamada geçerli oyların yarısından bir fazlasını alan kurum 

çıkmaması halinde, en fazla oyu alan iki aday kurum ile ikinci oylamaya gidilir. Bu oylamada en fazla 

oyu alan kurum Kongre’yi düzenlemeye hak kazanır. 

Kongre Tarihinin Belirlenmesi 
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Madde 8- Kurum, ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinlikleri göz önüne alarak 1 ay içinde 

Kongre için uygun tarih dilimini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim kurulu da önerilen 

tarihi değerlendirip uygunluğunu onaylar. 

Kongreyi Düzenleyecek Firmanın Belirlenmesi 
Madde 9- Yeri ve tarihi belirlenmiş Kongre’nin düzenleyici organizasyon firmasını Yönetim 

Kurulu belirler. Kurum, kongre organizasyonunu yapacak firmaların belirlenmesi sürecinde yapılacak 

toplantılarda birer üye ile temsil edilir. 

a-Firma belirleme süreci; düzenleme koşullarını içeren mektupların firmalara gönderilmesiyle 

başlar. 

b-İki ay içinde teklifler toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri teklifleri her yönüyle inceler. 

c-Yönetim Kurulu özel olarak bu gündemle toplanarak sözleşme ayrıntılarını görüşeceği 

düzenleyici firmaya karar verir. 

d-Firmalarla yapılacak görüşmelerde en yüksek net gelir ve en uygun ödeme planı temel kriter 

olarak kabul edilecektir. Firmalar teklif dosyalarında duyurularda ve sponsorluk dosyalarında yer 

alacak kayıt, konaklama ücretleri, stant, uydu sempozyum ve workshop ücretleri bulunacaktır. 

Sözleşme görüşmelerinde bu konular netleştirilerek sözleşmeye yazılır. Sözleşme Yönetim Kurulu 

tarafından onaylandıktan sonra firma resmi olarak belirlenmiş olur. 

e-Firma ile yapılan anlaşma ile ortaya çıkan kongre net gelirlerin %80’ i Derneğe aittir. Kalan 

%20’ si mal veya hizmet sunumu şeklinde düzenleyen kuruma verilecektir. Kongreyi düzenleyecek 

kurum olmaması ve Yönetim Kurulunun yapması halinde kongreden elde edilecek tüm gelir Derneğe 

ait olacaktır. 

Kongreyi Düzenleyecek Kurumun Yükümlülükleri 
Madde 10- Kongre adaylık başvurusunu yapan kurum/lar ve Yönetim Kurulu yönergeye 

uymakla yükümlüdürler. 

a-Kurum, esas olarak bilimsel programdan sorumlu olacaktır. Kongreyi Yönetim Kurulunun 

düzenlemesi halinde Yönetim Kurulu bilimsel program sorumluluğu (kongre düzenleme kurulu) 

görevini “Türk Dermatoloji Derneği Eğitim Kuruluna” verir. 

b-Yönetim Kurulu; Kongre Düzenleme Kurulu’nda 3 üye ile temsil edilir. Dernek ve 

düzenleyici kurumdan gelen Kongre Düzenleme Kurulu üyeleri eşit sayıda olmalıdır. 

c-Yönetim Kurulu; gerekli gördüğü durumlarda kongre başkanını kongre organizasyonun seyri 

ile ilgili bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.  

d-Kongre Düzenleme Kurulu; bilimsel kurul, konuşmacı ve oturum başkanlıklarının görev 

dağılımında, kişilerin ilgi alanları ve yetkinlikleri göz önüne alınarak, mümkün olduğunca bütün 

eğitim kurumlarına eşit uzaklıkta olmalıdır. 

e-Kongre Düzenleme Kurulu; ilgili konularda Dernek Çalışma Grupları iletişim içinde 

olmalıdır. 

f- Kongre duyuruları Yönetim Kurulunca görülüp onaylandıktan sonra basılacaktır. 

g-Kongre Düzenleme Kurulu; kongre katılım desteği verilecek kişilerin belirlenmesi sürecinde 

Yönetim Kuruluna yardımcı olacaktır. 

h-Kongre Düzenleme Kurulu; kongrede verilecek yazılı ve sözlü bildiri ödüllerinin 

belirlenmesi için gerekli organizasyonu yapar. 

ı-Kongre Düzenleme Kurulu; bir sonraki kongreye veri oluşturmak amacıyla, konuşmacı ve 

oturum başkanlarıyla ilgili değerlendirme anketi için gerekli organizasyonu yapar. 

Yürürlük 
Madde 11-Bu yönerge 23 Ekim 2014 tarihinde yapılan Türk Dermatoloji Derneği Genel 

Kurulunda değiştirilerek yürürlüğe girmiştir.  

Yürütme 
Madde 12-Bu yönergeyi Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu yürütür. 


