TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
YAYIN DESTEK PROJESİ YÖNERGESİ

Madde-1. Amaç
Bu yönergenin amacı, Türk Üroloji Akademisi tarafından planlanan ‘Yayın Destek
Projesi’ kapsamında üroloji alanında çalışan araştırmacılara bilimsel çalışma planlanması
sürecinde ‘proje hazırlanması’, ‘medikal istatistik’, ‘ingilizce redaksiyon’ ve ‘medikal
illüstrasyon’ konularında profesyonel destek sağlamaktır.

Madde-2. Kapsam
Bu yönerge ‘Yayın Destek Projesi’ nin faaliyet ve çalışma şekline ilişkin usul ve esas
hükümlerini kapsar.

Madde-3. Yasal Dayanak
Türk Üroloji Derneği tüzüğünde derneğin faaliyetleri ile ilgili 3. maddenin araştırma ile
ilgili bölümünde ‘Üroloji alanında çalışan araştırmacılara destek, ödül ve burs sağlamak’. ve
‘Bu alandaki bilimsel araştırma ve yayınları yapmak ve özendirmek, bilgi üretme konusunda
üroloji uzmanlarına ve tıpta uzmanlık öğrencilerine talepleri doğrultusunda rehberlik yapmak’
maddeleri

yer almaktadır. Yayın Destek Projesi bu kanuni düzenlemeye dayanılarak

planlanmıştır.

Madde 4. Tanımlar
Bu yönergede yer alan:
4.1.Dernek: Türk Üroloji Derneği’ ni,
4.2.Kordinatör: ‘Yayın Destek Projesi’ faaliyetlerini kordine eden kişiyi,
4.3.Sekreter: ‘Yayın Destek Projesi’ sekreterini,
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4.4.Medikal istatistikçi: Tıbbi istatistik uzmanı olan ve araştırmanın istatistiksel tasarım,
analiz ve yorumunu yapan kişiyi,
4.5.İngilizce redaktör: Makalenin İngilizce düzeltmelerini yapan tıbbi İngilizce
konusunda deneyimli İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu ya da anadili İngilizce olan
kişiyi,
4.6.Medikal illüstratör: Medikal illüstrasyon, grafik bölümlerden mezun olan, bilimsel
çalışmalar konusunda gerekli medikal çizimleri yapan kişiyi ifade etmektedir.

Madde-5. Yayın destek Projesi faaliyet alanları
5.1. Bilimsel çalışma planlama aşamasında araştırmacıya ‘proje tasarlanması’ konusunda
destek sağlamak
5.2. Araştırmacılara medikal istatistik konusunda planlanma, veri analizi ve verilerin
yorumlanması bazında destek sağlamak
5.3. Türkçe yazılan çalışmaların İngilizce’ ye çevirisinin yapılması
5.4. İngilizce yazılan çalışmaların redaksiyonunun yapılması
5.3. Çalışmaya medikal illüstrasyon açısından destek sağlanması

Madde-6. Proje başvuru kriterleri
Türk Üroloji Derneği üyesi olunması

Madde-7. Proje başvuru yöntemi
7.1. Projeden yararlanmak isteyen araştırmacılar, henüz çalışma tasarlama aşamasında
ise çalışmanın amacını, çalışmadan beklentilerini ve literatür taraması dökümanlarını Türk
Üroloji Derneği sekreterliğine e-mail yolu ile iletir.
7.2. Çalışma tamamlanmış ve yazılmış ise istatistik dosyaları (excel dosyaları vs.) ile
birlikte tüm dökümanlar Türk Üroloji Derneği sekreterliğine e-mail yolu ile iletilir.

Madde-8. Başvuruların değerlendirilmesi süreci
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8.1. Yayın destek projesi kordinatörü tarafından değerlendirilen çalışmalar talebe göre
medikal istatistikçi, ingilizce redaktör ya da medikal illustratöre gönderilir. Revize edilen
çalışmalar kordinatör tarafından sekreterlik yolu ile araştırmacıya iletilir.
8.2. Bu süreçlerden geçen çalışmanın dergiye gönderilmesi ve takibi araştırmacı
tarafından yapılır.

Madde 9. Yürütme
Bu yönerge Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
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