YURTDIŞI KONGRE DESTEĞİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç:
Madde 1: Bu yönerge, Türk Akciğer Kanseri Derneği tarafından verilecek yurtdışı
kongre desteği ile ilgili ilkeleri belirlemeyi amaçlamaktadır.
Kapsam:
Madde 2: Akciğer kanseri ve diğer toraks tümörlerinin korunma, tanı ve tedavisi
alanıyla ilgili olarak verilecek yurtdışı kongre desteği verilme esasları ve kongre
desteği verilmesi için gerekli kurallar bu yönerge ile ortaya konmuştur.
Dayanak:
Madde 3: Bu yönergede yer alan esaslar Akciğer Kanseri Derneği tüzüğünün 3.h.
maddesine dayanmaktadır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurtdışı kongre desteği alabilecek kişiler
Madde 4: Yurtdışı kongre desteğine başvurmak için aşağıdaki koşullar gereklidir:
1. En az 6 aylık TAKD üyesi olmak, yıllık aidatını ödemiş olmak.

2. Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Nükleer
Tıp, Patoloji Anabilim Dalları ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji
Bilim Dalı uzmanı ya da Akciğer kanserleri ile ilişkili bir temel tıp bilimi uzmanlık
eğitimi almak veya alıyor olmak.
3. Bir eğitim kurumunun (Üniversite, GATA, Sağlık Bakanlığı, SSK, vb. ) klinik ya
da laboratuvarında halen görevli bulunmak.
4. Çalıştığı kurum ya da birim akademik kurulu, başkanı ya da sorumlusu
tarafından onay yazısı almak.
5. Yurtdışı kongre katılım desteği sadece ana dernekler olan International
Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), American Thoracic Society
(ATS), The European Respiratory Society (ERS), American Society of Clinical
Oncology (ASCO), European Society for Medical Oncology (ESMO), American
Association for Thoracic Surgery (AATS), European Society of Thoracic Surgeons
(ESTS), American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO) ve
European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)’nun yıllık
kongreleri’nde sözlü bildirisi olan veya davetli konuşmacı’lar için geçerli olacaktır.
6. Sözlü bildiri başvuran adayların çalışmalarının tümüyle yurt içinde yapılmış
olması zorunludur.
7. Aday katılacağı bilimsel etkinliği izleyebilecek derecede yabancı dil bilmelidir
8. konuşması sırasında derneğimizden destek aldığını belirtir teşekkür slaytı
zorunludur.

Yurtdışı kongre desteğinin veriliş şekli
Madde 5:
1. Yurtdışı kongrede bildiri sunacak veya davetli olarak konuşma yapacak aday
yazılı olarak derneğe başvurur. Başvuruda adayın akademik pozisyonu, bildiri
sunacağı veya konuşma yapacağı kongre ile ilgili bilgiler, kongrenin web
sayfasının adresi, kişinin bildirisinin kabul edildiğine veya konuşma için davet
edildiğine dair yazının bir örneği, veya bildirinin kabul edildiğini veya adayın
konuşma için davet edildiğini gösteren ilgili web sayfasının adresi bildirilmelidir.
2. Dernek Yönetim Kurulu iki ay içinde başvuruyu karara bağlar.
3. Yapılan toplantılarda katılımcıların transfer, kayıt ücreti ve 3 yıldızlı otelde
konaklama masrafları faturalandırılması koşuluyla karşılanacaktır.
4. Dernek Yönetim kurulu, toplantının önemi, bildirinin önemi ve bütçe
olanaklarına göre verilecek destek miktarı ve veriliş şeklini değiştirebilir.
5. Bir takvim yılı içinde aynı kişiye birden fazla kez yurtdışı kongre desteği
verilemez.
6. Başvuruların çok olması halinde, daha önce derneğimizden burs almamış
üyelerimize öncelik verilecektir.

Madde 6:
Bu Yönerge Türk Akciğer Kanseri Derneği Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe
girer.

