Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği
Araştırmacı Destekleme ve Danışma Çalışma Grubu
Çalışma İlkeleri

Amaç
Madde 1: Bu çalışma grubu Türkiye çapında görev yapmakta olan Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları Uzman hekimlerinin ve alanın tıpta uzmanlık öğrencilerinin
araştırma kapasitesini belirlemek, araştırma alt yapı desteği sağlamak, gelişmiş
araştırma alt yapısını oluşturmak için gerekli eğitimleri düzenlemek, Türkiye ve
uluslararası araştırma fonları hakkında bilgi sağlamak ve bunlara başvuran KBB
uzman hekimlerinin sayısını artırmak, araştırma uygulama süresince danışmanlık
desteği sağlamak, klinik, tıbbi cihaz ve tanısal cihazların geliştirilmesine yönelik
araştırma gruplarının oluşmasını desteklemektir.

Kapsam
Madde 2: Bu yönerge Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
(TKBBBBCD) yapısında kurulan Araştırma Destekleme ve Danışma Grubunun
kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını kapsar.
Madde 3:
a. Bu çalışma grubunun hedef kitlesi 40 yaş altındaki Kulak Burun Boğaz
Uzman hekimleri ve anabilim dalları tarafından belirlenen uzmanlık
öğrencileri ve öğretim üyeleridir.
b. Kırk yaş üstü KBB Hastalıkları uzmanları ancak 3.a. maddesinde
tanımlanan uzman ve tıpta uzmanlık öğrencisi ile birlikte yararlanabilir.

Madde

4:

Çalışma

Grubunun

çalışma

faaliyetleri

kapsamı:

Bilim

insanı/araştırmacının araştırma kapasitesini (ihtiyaç analizleri yaparak) belirlemek,
gelişmiş araştırma alt yapısını (nitelikli bilimsel çalışma kavramını tanımlayarak ve
araştırmacının bilgi, tutum ve becerilerini geliştirmeye yardımcı olarak) oluşturmak
için gerekli eğitimleri düzenlemek, Türkiye ve Uluslar arası araştırma fonları
(TÜBİTAK, SB, BAP, v.b.) hakkında bilgi sağlamak ve bunlara başvuran KBB-BBC
hekimlerinin sayısını artırmak, klinik, tıbbi cihaz ve tanısal cihazların geliştirilmesine
yönelik araştırma gruplarını oluşmasını destekleyici faaliyetlerdir.
Madde 5:
Araştırmacı Destekleme ve Danışma Grubu kuruluş amaçları ile uyumlu olarak
aşağıda belirtilen konularda planlama ve izleme yapacaktır.
a. Klinik araştırmalar Etik Kurul Yönetmeliği, İyi klinik Uygulamalar, Temel Araştırma
Yöntemleri, Araştırma için temel istatistik, Yayın yazma ve yayın etiği konularında
KBB-BBC alnında ihtiyaç analizi doğrultusunda eğitim içeriği hazırlamak ve dernek
yönetim kuruluna öneride bulunmak.
b. Yerel, Ulusal ve uluslararası araştırma destek fonları konusunda bilgi düzeyi
değerlendirmesi yapmak, KBB-BBC alanında ihtiyaç analizi doğrultusunda

eğitim

içeriği hazırlamak ve dernek yönetim kuruluna öneride bulunmak.
c. İlaç araştırmaları, tanısal cihazlar, tıbbi cihaz, aşı ve nadir hastalıklar konusunda KBB
hekimlerini bilgilendirme ve uygulanması konularında alt çalışma gruplarının
oluşmasını sağlar.
d. Fikri mülkiyet hakları alanında KBB hekimleri arasında ihtiyaç analizi yapmak ve
eğitim içeriği konusunda dernek yönetim kuruluna öneride bulunmak.
e. Araştırma proje başvuruları öncesinde danışmanlık sisteminin kurulması ve KBB
hekimlerine bu yönde danışmanlık desteğinin sağlanması.

f. Bilimsel araştırma planlama ve yürütme konusunda eğitimler verecek ve gerekli
görüldüğü durumda TKBBBBCD Yönetimi onayı ile birlikte eğitim kursları
düzenlemek.
g. Yapılan bilimsel araştırmaların yayın haline getirilmesini takiben İngilizce konusunda
destek verebilecek eğitmen veya kurum önerisi verebilir.
h. Çalışmaların doğru yöntem ve istatistikler ile yapılması konusunda öneri sunar veya
yönlendirme yapabilir.
i. Bilimsel araştırmaların yayın haline gelmesi aşamasında danışmanlık hizmeti
vermek. KBB ve ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası tarama indekslerinde yer alan
dergiler hakkında bilgilendirmek ve önerilerde bulunmak.

Dayanak
Madde 6: Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (TKBBBBCD)
yönergesinin Madde 4 Fıkra 2’ye dayalı olarak İhtiyaca dayalı çalışma grubu olarak
09.06.2018 tarih ve 2018/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulmuştur.
Tanımlar
Madde 7
Araştırmacı Destekleme ve Danışma Grubu: (ADDG)Türkiye çapında görev
yapmakta olan KBB-BBC uzman hekimlerinin ve uzmanlık öğrencilerinin

bilimsel

araştırma çalışması planlama, çalışma ile ilgili bilimsel bilgiyi toplama, yorumlama ve
yaymayı sağlayan, eğitim, araştırma ve proje oluşturmada bilimsel danışman işlevi
gören gruptur.
Anabilim Dalı:
Dernek: Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’ni tanımlar.

Eğitim Araştırma Hastanesi;
Eğitim Kurumu: İlgili yasal mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimi verme yetkisi
tanınmış tıp fakülteleri ve eğitim hastaneleri.
Egitim Klinigi: Üniversitelerde KBB-BBC anabilim dalları ve uzmanlık eğitimi
vermeye yetkili hastanelerde KBB-BBC klinikleri.
Egitim Sorumlusu: Üniversitelerde anabilim dalı başkanı, eğitim hastanelerinde
Eğitim Sorumlusu kadrosunda bulunan egitim görevlisi.
Çalışma Grubu: Dernek Araştırma Destekleme ve Danışma Çalışma grubu.
Alt çalışma grubu: Çalışma grubu tarafından oluşturulan ve belli konuda çıktı
oluşturması planlanan grup.
Başkan: Çalışma grubu başkanı
Sekreter: Çalışma grubunun çalışma raporlarını düzenleyen ve dernek yönetim
kuruluna iletmekle sorunlu çalışma grubu üyesi
Üye: Çalışma grubu üyesi.
Hedef: Çalışma grubu tarafında her takvim yılı için belirlenmiş çıktılar.
TÜBİTAK: Türkiye bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
ARBİS: TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi
ARDEP: TÜBİTAK Araştırma Destek Programı Başkanlığı
Tıpta Uzmanlık Öğrencisi; TIU

Çalışma Grubunu oluşumu, Üyelerin Görev Süreleri ve Çalışma Esasları
Madde 8:
a. Kurucu çalışma grubu bir Başkan, bir sekreter ve bir adet Dernek Yönetim
kurumundan üyeden olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır.
b. Başkan dernek yönetim kurulu tarafından 6 yıllık süre için belirlenir.

c. Yönetim kurulu kararını izleyen 15 gün içinde başkan yazılı olarak dernek yönetim
kuruluna sekreter, dernek yönetim kurulu üyesi ve

kalan 2 üyenin ismini denek

yönetim kurlunun onayına sunar ve onay süreci ile çalışma grubu teşkil etmiş olur.
d. Çalışma grubu üyesi olmak için gerekli özellikler; Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun
Cerrahisi Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından verilmiş geçerli Yeterlik Belgesi Sahibi
olmak, en az 5 yıldır bir eğitim kurumunda eğitici olarak görev yapıyor olmak, ARBİS
üyesi olmak
e. Grup başkanı, sekreter ve üyeler çalışma grubun oluşunu izleyen 15 gün içinde
ARBİS üyesi olmak ve ARDEP tarafından yürütülen destek programları için hakem ve
izleyici havuzunda bulunmak için başvuruda bulunmak durumundadırlar. Aksi halde
üyelik kendiliğinden düşer.
f. Üyelerin ve sekreterin görevlendirme süresi 3 yıldır. Bu süre sonunda üye hakkında
EK-1 de yer alan Üye Değerlendirme raporu Başkan tarafından dernek Yönetim
kuruluna sunulur. Yönetim kurulu üyeliğin devamına ve sonlanmasına karar verir.
Sonlanmasına karar verilmesi durumunda yeni üye belirlenmesi için grup
başkanından öneri alır.
g. Gerek görüldüğünde çalışma grubu üyesi başkanlığında, dernek yönetim kurulunun
onayı ile çalışma grubu üyesi olmayan bireyler ile alt çalışma grubu kurulabilir. Alt
çalışma grubu kurulma teklifi EK-2 de yer alan form çerçevesinde çalışma grubunu
onayını takiben dernek yönetim kuruluna sunulur. Alt çalışma gruplarının toplantı
tutanakları çalışma grubu başkanına iletilir.

Grubun Çalışma Biçimi, Görev ve Sorumlulukları
Madde 9
j. Çalışma grubu üyeleri dernek yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.
k. Çalışma grubu oluşumunu takiben iş akış şemalarını ve çalışma rehberlerini
oluşturmaya başlar.
l. Toplantılar yüz yüze veya telekonferans yolu ile yapılabilir. Her toplantı üyelerin teklifi
veya başkanın belirlediği bir günden kapsamında yapılır. Her toplantı bitiminde bir
sonraki toplantının zamanına karar verilir.
m. Çalışma grubu kararları oy çokluğu ile alınır.
n. Çalışma grubu yıllık hedeflerini belirler. Yıllık hedef için ortalama bütçe belirlenir. Ve
her hedef için başarı ölçütü tanımlar. Yıl sununda hedeflerin gerçekleşme oranını
belirleyerek rapor halinde dernek yönetim kuruluna sunar.
o. Çalışma grubunun gerçekleşmesini istediği her faaliyet EK-2 de yer alan form
çerçevesinde hazırlanarak dernek yönetim kurlunun onayına sunulur.
p. Dernek web sayfası aracılığı ile KBB hekimlerinin çalışma grubuna erişimleri için web
tabanlı modülerin oluşumunu sağlar.
10. Yürürlülük
Madde 11
İşbu yönerge 18.06.2018 tarihinde KBB BBC Derneği tarafından onaylanarak
yürürlüğe girer.

11.Yürütme
Madde 12
b. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu: Yürütme kurulu 5 üyeden oluşur. Çalışma
grubu yürütme kurulu, çalışma grubunda yer alan üyelerden oluşur. Önceki başkan
doğal olarak bir sonraki yürütme kurulunda yer alır, seçime girmez. Bu üyeleri
izleyerek en çok oyu alan 4 üye yürütme kurulu yedek üyelerini oluşturur. Kurulun
görev süresi iki yıldır. Yürütme kurulunda istifa ya da üyelik düşmesi sonrası kurulda
oluşan eksiklik yedek üyeler tarafından aldıkları oya göre yapılan sıralama
gözetilerek tamamlanır.
Yürütme kurulu üyeleri, kendi içlerinde görev bölümü yaparak, Yürütme kurulu
başkanı ve sekreterini seçerler. Grup çalışmaları, yürütme kurulu aracılığıyla
sürdürülür ve kararlar oy çokluğu ile alınır. İlgili toplantılarda çalışma grubunu, grup
başkanı katılamazsa sekreter veya yetki verdiği bir diğer yürütme kurulu üyesi temsil
eder ve 10.maddede belirtilen görevleri yerine getirmekten sorumludurlar. Çalışma
grubu yürütme kurulu üyelerinin seçimi iki yılda bir tekrarlanır. Yürütme kurulu
Başkanı dernek yönetim kurulu tarafından 6 yıllık süre ile görevlendirilir.

Madde13
Çalışma Grubu yürüteceği faaliyetlerin bütçe çalışmasını yapar, yönetim kuruluna
sunar ve onaylanan bütçe çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştirir. Çalışma grupları,
5. maddede belirtilen etkinlikleri gerçekleştirmek için Genel Merkez Yönetim
Kurulu’na teklifte bulunmak ve bu kurulun onayını almak durumundadır. Bunu için,
etkinlikler ile ilgili önerilerini, çalışma grubu başkanı imzalı bir ön yazı, çalışma grubu
yürütme kurulu kararlarının bir örneği ve kapsamlı bir öneri yazısı (amaç, yöntem,
sorumlular, organizasyon, bütçe, destekleyen kuruluşlar vb.) ile Bilimsel Komite

Başkanına iletmek ve Genel Merkezin önerileri doğrultusunda da ilgili etkinliği
biçimlendirmek durumundadırlar. Genel Merkez, bu önerileri en kısa sürede
yanıtlamak durumundadır.

Madde 14.
Çalışma grubu, etkinliklerini gerçekleştirebilmek için ilgili kişi ya da birimlerle
ilişkilerini Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı ve aracılığıyla sağlar. Dernek Yönetim
Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda bu ilişkileri kurmak, geliştirmek, organize etmek
ve görevlendirmeler için çalışma grubu yürütme kurulu üyelerine dernek adına yetki
verir.

Madde 15.
Çalışma grubu tarafından hazırlanan her türlü doküman, Dernek Yönetim Kurulunun
onayı alındıktan ve Genel Merkez Yayın Kurulunun yayın ilkeleri çerçevesinde
biçimlendirdikten sonra KBB BBC Derneğinin resmi yayını niteliği kazanır ve
basılabilir.

Madde 16.
Çalışma grubu yürütme kurulu, gerekli durumlarda alt çalışma grupları oluşturabilir.
Belirli konularda alt gruplarda görevlendirilen üyeler, çalışmalarında çalışma grubu
yürütme kuruluna karşı sorumludurlar ve bu kurulun denetimi altında çalışırlar.
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