TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ
BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM VE ARAŞTIRMA DESTEK YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1-Bu yönerge, Türk Dermatoloji Derneği tarafından, üyelerine verilecek desteklerle ilgili
usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu destekler; bilimsel araştırma projeleri, kongre ve
kurslara katılım ile yurtdışında eğitim amaçlı gidişlerde verilecek burslardır.
Dayanak
Madde 2-Bu yönerge Türk Dermatoloji Derneği tüzüğünün 4. maddesine dayanılarak
düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 3-Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.
a-Dernek: Türk Dermatoloji Derneği
b-Yönetim Kurulu: Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu
c-Koordinatör: Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun belirlediği, bilimsel etkinliklere
katılım ve araştırma destek projelerinin idari işlerini yürüten yönetim kurulu üyesidir
Desteklenecek Proje Türleri ve Başvurular
Madde 4- Türk Dermatoloji Derneği; araştırma, uluslararası kongrelere katılım teşvik desteği,
ulusal kongre ve kurslara katılım desteği, Prof.Dr. Türkan Saylan Bursu, uzun süreli yurtdışı eğitimi
teşvik desteği ve ödül desteği olmak üzere altı ana grupta proje desteği verir. Uzmanlık öğrencilerinin
bu desteklerden kolayca yararlanabilmeleri için söz konusu bursları içeren özel kontenjanlar ayrı
başlıkta ilan edilir.
A-Araştırma projeleri:
Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı sağlaması
beklenen, bilimsel içerikli, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla
yapılabilecek projelerdir. Birimlerin mevcut araştırma alt yapısı olanaklarıyla gerçekleştirilebilecek ve
büyük harcamalara gerek göstermeyen projeler olmalıdır. Büyük maliyetli makine ve diğer yatırım
harcamaları bu projelerin bütçelerinde talep edilemez.
Yönetim kurulu, her yılın başında o yıl içinde kaç araştırma projesini destekleyeceğini, bu
araştırma projelerine verilecek desteğin üst sınırını ve son başvuru tarihini belirler ve ilan eder.
Bilimsel araştırma projeleri 2 takım halinde hazırlanır ve dilekçe ile Yönetim Kuruluna başvuru
yapılır. Koordinatör tüm başvuruların ilk incelemesini yapar ve eksik belgelerin tamamlanmasını
sağlar. Yönetim kurulunun ilk toplantısında araştırma proje başvuru sayısını ve konularını liste
halinde sunar. Yönetim kurulu yeterli proje başvurusu olmaması halinde yeni duyuru ile başvuru
takvimini düzenleyebilir.
B-Uluslararası Kongre Katılım Destek Projeleri:
Türk Dermatoloji Derneği üyelerince yapılmış olan bilimsel çalışmaların uluslararası
kongrelerde sözel olarak sunulmasını özendirmek ve bu tür etkinliklere aktif katılım için yapılacak
harcamaların bir kısmını karşılamak üzere sunulan özel projelerdir. Düzenli gerçekleştirilen ve kabul
görmüş kongrelerde davetli konuşmacılar ile uluslararası yerleşik çalışma gruplarının uzlaşma veya
rehber toplantılarına davetli üyelerimiz bu destekten yararlanırlar. Yönetim kurulu, her yılın başında o
yıl içinde kaç kişiye katılım desteği vereceğini, destek verilecek kongreler ve bunlara ayrılacak
kontenjanları, verilecek desteğin miktarını ve koşullarını belirler ve ilan eder. Bu projeler
sununun/toplantının yapılacağı kongre tarihinden en az iki ay önce (bilimsel özgeçmişi, yayın listesi,
kongrenin duyuru kapak örneği, sözel olarak sunulacak çalışmanın özeti ve varsa sözel sunum olarak
kabul edildiğine ilişkin yazı ile birlikte) dilekçe ile Yönetim Kuruluna başvuru yapılır. Koordinatör
tüm başvuruların ilk incelemesini yapar ve eksik belgelerin tamamlanmasını sağlar ve karar verilmek
üzere Yönetim Kuruluna sunar.
C-Ulusal Kongre ve Kurslara Katılım Destek projeleri:
Ulusal dermatoloji kongresine aktif katılımı özendirmek amacıyla uygulanan özel bir projedir.
Nitelikli bilimsel çalışmalarını ulusal kongrelerde sunmak isteyen Türk Dermatoloji Derneği
üyelerine, kongre kayıt ve konaklama desteği verilmesi amaçlanmaktadır. Yönetim kurulu,
düzenlemekte olduğu ulusal dermatoloji kongresinde kaç kişiye katılım desteği vereceğini ve
koşullarını belirleyip yılın ilk ayında ilan eder. Kongre katılım destek projesi başvuruları, ulusal
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kongre bildiri başvuruları ile birlikte yapılır. Başvuranların listesi ve değerlendirme sonuçları kongre
düzenleme kurulu tarafından Koordinatöre iletilir. Koordinatör karar için listeyi Yönetim Kuruluna
sunar.
Dermatoloji Yeterlik Kurulunun önerileri ve planlamasıyla her yıl Türk Dermatoloji Derneği
tarafından desteklenen “Dermatoloji Kış Okulu” kurslarına katılımı özendirmek amacıyla uygulanan
bir projedir. Kurs katılım destek projesi başvuruları, Dermatoloji Kış Okulu başvuruları ile birlikte
yapılır. “Dermatoloji Kış Okulu”nun bütçesi Dermatoloji Kış Okulu Düzenleme Kurulu tarafından
onay için Dermatoloji Yeterlik Kurulu aracılığıyla Yönetim Kuruluna sunulur.
Sürekli Tıp Eğitimi Programı çerçevesinde, Dermatoloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulu’nun
(DUSEK) önerileri ve planlamasıyla Türk Dermatoloji Derneği tarafından düzenlenecek “DUSEK
Kurslarına” katılımı özendirmek amacıyla uygulanan bir projedir. Planlanan “DUSEK Kursu”nun
bütçesi DUSEK tarafından onay için Yönetim Kuruluna sunulur.
D-Prof.Dr. Türkan Saylan Bursu:
Türk Dermatoloji Derneği; öncelikle eğitim ve araştırma hastanelerinin eğitimci kadrolarında
görev yapan üyelerine bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla 2-6 ay süreli yurtdışı eğitimi
özendirmek amacıyla verilen destek projesidir. Yönetim kurulu, her yılın başında, kaç kişiye bu
desteği vereceğini, verilecek desteğin miktarını, koşullarını ve son başvuru tarihini belirleyerek
üyelerine duyurur. Burs projesi başvuruları Yönetim Kuruluna dosya halinde (bilimsel özgeçmişi,
yayın listesi, eğitime gideceği yeri, karşı tarafın kabul yazısı, kendi kurumundan alınan onay yazısı ve
varsa bu süre içinde yapacağı araştırma projesiyle ilgili bilgilerle birlikte) 2 takım hazırlanarak bir
dilekçe ile sunulur. Koordinatör tüm başvuruların ilk incelemesini yapar ve eksik belgelerin
tamamlanmasını sağlar. Koordinatör başvuruları toparlayarak karar verilmek üzere Yönetim Kuruluna
sunar.
E-Uzun Süreli Yurtdışı Araştırma Bursu:
Türk Dermatoloji Derneği; öncelikle eğitim ve araştırma hastanelerinin eğitimci kadrolarında
görev yapan üyelerine bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla 1 yıl süreli yurtdışı eğitimi
özendirmek amacıyla verilen özel destek projesidir. Yönetim kurulu, her yılın başında, kaç kişiye
yurtdışı burs desteği vereceğini, verilecek desteğin miktarını ve koşullarını belirleyerek üyelerine
duyurur. Başvuru (bilimsel özgeçmişi, yayın listesi, eğitime gideceği yeri, karşı tarafın kabul yazısı,
kendi kurumundan alınan onay yazısı ve yapacağı araştırma projesiyle ilgili bilgilerle birlikte) 2 takım
hazırlanarak bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna yapılır. Koordinatör tüm başvuruların ilk incelemesini
yapar ve eksik belgelerin tamamlanmasını sağlar. Koordinatör başvuruları toparlayarak karar verilmek
üzere Yönetim Kuruluna sunar.
F-Özel Ödül Desteği:
Türk Dermatoloji Derneği; Türk Dermatolojisini uluslar arası alanda öne çıkaran ve adını
duyuran üyelerine verdiği özel destek projesidir. Bu destek projesi “Özel Ödül Desteği” olarak da
tanımlanır. Bu destek yurtdışı kongre veya ulusal dermatoloji kongresi katılım desteği şeklinde
verilebilir. Uluslar arası saygın derneklerin düzenledikleri kongrelerde sunumları ödül almış ya da bu
alanda dünya literatürüne önemli katkıda bulunmuş üyelerimiz yararlanabilirler. Destekten
yararlanabilmek için, başarıyı belgeleyen belge ile birlikte talep edilen desteği belirten yazının
yönetim kuruluna verilmesi gereklidir. Destek talep edilen kongrenin düzenlenme tarihinden 2 ay
öncesi olması koşulu ile başvurular için zaman kısıtlaması yoktur. Koordinatör tüm başvuruların ilk
incelemesini yapar ve eksik belgelerin tamamlanmasını sağlar. Koordinatör başvuruları toparlayarak
karar verilmek üzere Yönetim Kuruluna sunar.
Projelerin Duyurulması
Madde 5-Destek projeleri, derneğin internet sitesinde, başvuruların başlayacağı tarihten bir ay
önce yayınlanır. Ayrıca, elektronik posta yoluyla tüm üyelere duyurulur.
Proje Başvurularının Değerlendirmesi ve İzlem
Madde 6-Projeler türlerine göre çeşitli aşamalarda değerlendirilir. Kabul edilen projelerin
takibi ve iş akışına göre ödemeleri planlanır.
A-Araştırma projeleri:
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Yönetim kurulu; bu başvuruları kendisi değerlendirmeye veya bir komisyon oluşturmaya karar
verebilir. Komisyon oluşturulduktan sonra, araştırma projelerine ait kimlik bilgileri (araştırıcı adları
ve kurumları) silinmiş olarak komisyon üyelerine gönderilir.
Komisyon tarafından yapılan değerlendirme; Komisyon üyeleri proje başvuruları hakkındaki
değerlendirmelerini, Madde 4’de tanımlanan esaslara göre, tamamlar ve koordinatöre gönderir. Proje
önerisi; ülkenin bilimsel altyapısına katkı, bilimsel öncelikleri ve yayın potansiyeli yönünden
değerlendirilir. Ayrıca, proje yöneticisi ve araştırmacılar bilimsel yeterlilikleri, eğitimleri ve
performansları açısından değerlendirilir. Koordinatör; komisyon üyelerinden gelen raporların
tamamlanmasını sağladıktan sonra bunları toparlayarak karar verilmek üzere Yönetim Kuruluna
sunar.
Yönetim kurulu üyeleri değerlendirme ölçütlerine göre puanlandırır. Yapılan oylama
sonrasında desteklenecek proje veya projelere karar verilir. Yönetim Kurulu Kararları,
değerlendirmeye alınan tüm projelerin yöneticilerine bildirilir. Bilimsel yönden yeterli bulunup da
bütçe olanaklarının yetersizliği nedeniyle desteklenemeyen projeler, ilgili proje yöneticisinin talebi ile
izleyen başvuru döneminde yeniden değerlendirmeye alınabilir. Araştırma projesi desteği kazananlar
ilan edilir.
Araştırma projesi içinde yer alan malzemelerin veya hizmet alımlarının dernek adına kesilmiş
faturalarının Derneğe ulaştırılmasından sonra ödemeler gerçekleştirilir.
B-Uluslararası kongre katılım desteği:
Yönetim Kurulu, koordinatörün sunduğu dosyaları inceler. Yönetim Kurulunun, o yıl
belirlediği başvuru koşullarına ek olarak, sunulan bildirinin niteliği ve başvuruyu yapanın bilimsel
nitelikleri değerlendirilir. Bu değerlendirmeler ışığında desteklenecek katılımcılara karar verilir.
Başvuran kişiye katılım desteği verilip verilmeyeceği, ilgili kongre başlama tarihinden en geç iki hafta
öncesinden ilgiliye duyurulur.
Kongre/toplantı katılımlarından sonra katılım belgesi, kongre kayıt ve ulaşım belgelerinin
fotokopilerinin Derneğe ulaştırılmasından sonra ödeme gerçekleştirilir.
C-Ulusal kongre ve kurs katılım destekleri:
Destek için başvuranların listesi koordinatör tarafından Yönetim kuruluna sunulur. Listede
Ulusal Dermatoloji Kongresi bilimsel değerlendirme kurulunun bildiri sunum özetlerine verdiği
puanlar da yer alır. Bu destekten daha önce yararlanmamış olanlar ve bildirilerde ilk yazar olanlar
öncelikli olarak kabul edilir. Kongre katılım desteği kazananlar kongrenin başlamasından en geç iki
hafta önce belirlenerek duyurulur. Destek verilenler listesi kongre düzenleme kuruluna iletilir.
Dermatoloji Kış Okulu’na katılım desteği kazanan uzmanlık öğrencileri kursun başlamasından
iki hafta önce belirlenerek duyurulur.
DUSEK Kurslarına katılım desteği kazanan uzmanlar kursun başlamasından iki hafta önce
belirlenerek duyurulur.
D-Prof.Dr. Türkan Saylan Bursu:
Yönetim kurulu; adayların bilimsel özgeçmiş, yayın listesi, eğitime gidilecek yer ve varsa bu
süre içinde yapılması planlanan araştırma projelerini inceleyerek puanlandırma yapar. Yapılan oylama
sonrasında destek verilecek kişilere karar verilir. Yönetim Kurulu Kararları, başvuran tüm adaylara
bildirilir. Burs desteği kazananlar ağ sayfasında ilan edilir.
Eğitim alınacak yere ulaşım için alınan biletin dernek adına kesilen faturası Derneğe
ulaştırılmasından sonra ödeme gerçekleştirilir. Eğitimde olduğu sürece belirlenen aylık destek miktarı
düzenli olarak ödenir. Eğitim tamamlandıktan sonra dönüş biletinin dernek adına kesilen faturası
Derneğe ulaştırılmasından sonra ödeme gerçekleştirilir.
E- Uzun Süreli Yurtdışı Araştırma Bursu:
Yönetim kurulu; adayların bilimsel özgeçmiş, yayın listesi, eğitime gidilecek yer ve bu süre
içinde yapılması planlanan araştırma projelerini inceleyerek puanlandırma yapar. Yapılan oylama
sonrasında destek verilecek kişilere karar verilir. Yönetim Kurulu Kararları, başvuran tüm adaylara
bildirilir ve destek alanlar ağ sayfasında ilan edilir.
Eğitim alınacak yere ulaşım için alınan biletin dernek adına kesilen faturası Derneğe
ulaştırılmasından sonra ödeme gerçekleştirilir. Eğitimde olduğu sürece belirlenen aylık destek miktarı
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düzenli olarak ödenir. Eğitim tamamlandıktan sonra dönüş biletinin dernek adına kesilen faturası
Derneğe ulaştırılmasından sonra ödeme gerçekleştirilir.
F-Özel Ödül Desteği:
Yönetim kurulu; adayın dosyasını inceler ve destek verilip verilmeyeceğini karara bağlar.
Destek talep edilen kongrenin başlama tarihinden en geç iki hafta öncesinde ilgiliye duyurulur.
Kongre/toplantı katılımlarından sonra katılım belgesi, kongre kayıt ve ulaşım belgelerinin
fotokopilerinin Derneğe ulaştırılmasından sonra ödeme gerçekleştirilir.
Araştırma ve Burs Projesi Sonuç Raporları
Madde 7-Tamamlanan araştırma projesinin yöneticisi sonuç raporunun iki kopyasını, proje
bitimini izleyen en geç üç ay içinde derneğe vermekle yükümlüdür. Sonuç raporu, koordinatör
tarafından Yönetim Kuruluna sunulur. Yapılan incelemeyle, projede öngörülen amaçların gerçekleşme
durumu ve varılan sonuçları değerlendirir, çalışmanın kongrelerde sunulması ve/veya yayınlanması
halinde yine Yönetim Kuruluna bilgi verilmesi koşuluyla dosya kapatılır. Araştırma projesi sonuç
raporunun zamanında teslim edilmemesi halinde Yönetim Kurulu başvuru sahibinden vermiş olduğu
maddi desteği geri alma ve/veya dernek burslarından yararlandırmama kararı verebilir.
Prof.Dr. Türkan Saylan Bursu veya Uzun Süreli Yurtdışı Eğitim Bursu desteğiyle eğitime
giden üye hazırladığı bir raporu dönüş tarihinden sonraki üç ay içinde derneğe vermekle yükümlüdür.
Sonuç raporu Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve proje kapatılır.
Eğitim Bursu sonuç raporunun zamanında teslim edilmemesi halinde Yönetim Kurulu başvuru
sahibinden vermiş olduğu tüm maddi desteği geri alma ve/veya dernek burslarından yararlandırmama
kararı verebilir.
Kayıt ve İzlem
Madde 8-Dernek tarafından verilen tüm desteklerin daha sağlıklı izlenmesini sağlamak
amacıyla “Bilimsel Etkinliklere Katılım ve Araştırma Projeleri Kayıt Defteri” tutulur. Bu yönergenin
kabulünden sonra verilen tüm destekler miktarlarıyla birlikte bu deftere işlenir.
Madde 9- Araştırma projesi ile veya Eğitim Bursu sırasında yapılan proje verileri ile ilgili her
türlü yazı, makale veya sunumlarda "Türk Dermatoloji Derneği tarafından desteklenmiştir"
ibaresinin belirtilmesi zorunludur.
Yürürlük
Madde 10-Bu yönerge 9 Kasım 2007 tarihinde yapılan Türk Dermatoloji Derneği Genel
Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yönergedeki bazı tanımlar 12 Kasım 2009 tarihinde
yapılan Türk Dermatoloji Derneği Genel Kurulunda değiştirilmiştir. Yönergede 22 Ekim 2016
tarihinde yapılan Türk Dermatoloji Derneği Genel Kurulunda düzenlemeler yapılmıştır.
Yürütme
Madde 11-Bu yönergeyi Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu yürütür.
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