TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
KANITA DAYALI DERGİ KULÜBÜ
UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ ve KAPSAM
Madde 1
Amaç
Kanıta Dayalı Dergi Kulübü (KDDK) , Türk Üroloji Derneği tarafından yürütülen internet
tabanlı bir bilimsel programdır. Bir üroloji kliniğinde eğitim alan tıpta uzmanlık öğrencilerine
ilaveten bir yılını doldurmamış üroloji uzmanlarına yönelik, kanıta dayalı tıp adına önemli
ürolojik bilgi ve becerileri öğretmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
Kapsam
Derneğimiz bünyesinde uzaktan eğitim yöntemiyle, her akademik dönemde ( Eylül – Mayıs)
impakt faktörü 3 ve üzerinde olan bilimsel dergilerden seçilmiş 9 önemli çalışma, bir online
dergi formatında katılımcılar ile paylaşılacak ve tartışma platformu oluşturulacaktır.
TANIMLAR
Madde 2
Bu yönergede yer alan:
Dernek: Türk Üroloji Derneği
Başkan: Türk Üroloji Derneği Başkanı
KDDK Komitesi: TÜD yönetim kurulu tarafından belirlenmiş uzmanlar
Konusunda Yetkin Üroloji uzmanı: KDDK komitesi tarafından belirlenen uzman
Katılımcılar: Üroloji alanında tıpta uzmanlık öğrencileri, bir yılını doldurmamış üroloji
uzmanları
İKİNCİ BÖLÜM
KDDK Komitesi
MADDE 3- Dergi kulübü Komitesi
a) KDDK programı Türk Üroloji Derneği tarafından geliştirilmiştir. Kulüp, kanıta dayalı tıp
ve klinik çalışmalar konusunda tecrübeli üroloji uzmanlarından oluşan bir komite tarafından
yönetilecektir
b) Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu, KDDK komitesi atamasını yapar.
MADDE 4-KDDK Komitesinin görevleri
a) Web tabanlı eğitim faaliyetleriyle ilgili akademik konuları programlamak ve onaylamak

b) Eğitim takvimlerini hazırlamak ve uygulamasını gerçekleştirmek,
c) Web tabanlı eğitimin teknik hizmetlerini planlamak, değerlendirmek ve onaylamak,
d) Web tabanlı eğitimde görevli konusunda yetkin öğretim üyesinin eğitimle ilgili tekliflerini
değerlendirmek ve karara bağlamak
e) Web tabanlı eğitimde görev alacak akademisyen, yönetici ve personelin seçimini yapmak
ve görevlendirilmeleri için ilgili üst makamın onayına sunmak
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Katılımcılar
MADDE 5-Katılımcılar
KDDK’ya bir üniversite ya da eğitim araştırma hastanesi üroloji kliniğinde eğitim alan tıpta
uzmanlık öğrencileri ve bir yılını doldurmamış yeni üroloji uzmanları ücretsiz olarak katılır.
MADDE 6- Web tabanlı eğitimin formatı, programı ve kapsamı
Web tabanlı eğitimin formatı
a) Her bir akademik yılda (Eylül-Mayıs ) her ay bir klinik senaryo belirlenecek ve buna
göre impakt faktörü yüksek dergilerden (3 ve üzeri) seçilmiş önemli bir çalışma
online dergi formatında katılımcılar ile 15 gün boyunca paylaşılacak ve tartışma
platformu oluşturulacaktır.
b) Makalelere yönelik konusunda KDDK tarafından seçilen Uzman üroloğun yorumları
yer alacaktır.
c) Katılımcılardan en son klinik araştırma çalışmalarını yapılandırılmış bir formatta
eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri istenecektir.
d) Her bir toplantı spesifik bir klinik soru doğuran bir klinik senaryo ile başlayacaktır.
Örneğin alt üriner sistem semptomlarının medikal tedavisinde PDE-5 inhibitörlerinin
kanıta dayalı kullanılabilirliği Toplantı şu üç anahtar soru çerçevesinde tartışılacaktır
1. Çalışmanın sonuçlarının geçerlilik değeri var mıdır?
2. Çalışmanın sonuçları nelerdir?
3. Sonuçlar klinik senaryoda yer alan hastanın tedavisinde uygulanabilir mi?
Katılımcıların uyması gereken kurallar
(Her bir akademik yılda (Eylül-Mayıs) 9 oturum gerçekleştirilir ve TTB ile
derecelendirilir)
a) Aylık olarak belirlenen makaleyi, ek olarak verilen derlemeler rehberliğinde okunur

b) Tartışma platformuna katılır
c) Klinik ve metodolojik derlemeleri okur
d) Aylık değerlendirme ve test uygulamalarını % 80 doğruluk oranı ile yanıtlamalı ve
krediye hak kazanmalıdırlar
Web tabanlı eğitimin Kapsamı
a) Seçilen konular Genel Üroloji, Onkoloji, Taş hastalığı, androloji, Nöro-üroloji, Kadın
ürolojisi, ve Pediatrik üroloji alanlarında olacaktır
b) Makaleler öncelikle önemli metodolojik konulara uygunluğuna göre seçilecektir
c) Üroloji literatürünü anlamak için önemli olan tedavi, prognoz, tanı, etiyoloji,
komplikasyon risk, maliyet, kaynak kullanımı vb.. konu alanları önceliklendirilecektir
d) Seçilen çalışmalar ürolojinin güncel klinik uygulamaları ile bağlantılı ve konu
hakkında en yeni ve en doğru bilgiyi sağlayan çalışmalar olacaktır
e) Her interaktif grup tartışmasından sonra ele alınan konu hakkında daha önce yazılmış
makalelerin değerlendirmeleri uzmanlar tarafından paylaşılacaktır.
Yürürlük
MADDE 8: Bu Yönerge,
(a)Bu yönerge, TÜD 01/08/2013 tarihli 2013/08 kararı ile aynı gün yürürlüğe girer.
(b) KDDK Komitesi tarafından uygulanır ve yürütülür.
Geçerlilik
MADDE 9: Bu yönergede yer almayan konular için, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki
hükümler geçerlidir.

