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GENÇ PEDİATRİK ROMATOLOGLAR 

 

Çocuk Romatoloji, henüz yeni kurulmuş ve 10 yıllık bir bilim dalı olmasına rağmen günümüzde 

neredeyse sayısı 100’ü bulan yeni yandal araştırma görevlisi, uzman ve doçentten oluşan 

geniş bir genç grubu oluşturmaktadır. Gençliğin getirdiği dinamizm ile hızlıca gelişmeye 

başlamış, alanında başarılı öğretim üyelerinin büyük çabaları ile genç öğretim üyeleri 

yetişmeye devam etmektedir. Kurulumunun ilk yıllarında neredeyse herkes birbirini çok 

yakından tanırken sayı arttıkça bu bağlar daha zor kurulur olmuştur. Bu iletişimi sağlayan en 

önemli birliktelik, artık her yıl yapılacağını duymaktan büyük mutluluk duyduğumuz, ulusal 

kongremizdir. Bu hızlı ve etkili büyüme beraberinde mutlak bir gerekliliği doğurmuştur. 

Avrupa ve Dünya üzerindeki örnekleri gibi; “Genç Çocuk Romatologları”nın sesinin 

duyurulması, güncel gelişmeleri ve özgün alanlarda eksikleri tamamlamanın yanı sıra eğitim, 

sosyal ve akademik alanda açığın kapatılması bir nevi gereklilikten ziyade zorunluluk olmuştur. 

Bu sebeple alanımızdaki genç meslektaşların ortak sesi olan birlik oluşumunun temellerini 

atmış bulunmaktan gurur ve mutluluk duyduğumuzu ve saf heyecanımızı tüm samimiyetimizle 

ifade etmek isteriz.  

 Bu raporda Türkiye Genç Pediatrik Romatologlar Birliği’nin hangi amaçlara hizmet 

edeceği, hedefleri, misyon ve vizyonu ile ilgili bilgiler sunulmuştur. 

 

Türkiye Genç Pediatrik Romatologları adına; 

Dr. Erdal Sağ 

Dr. Hakan Kısaoğlu  

Dr. Müşerref Kasap Cüceoğlu 

Dr. Fatma Gül Demirkan 

Dr. Nimet Öner 

Dr. Mehmet Yıldız 

Dr. Emil Aliyev  

Dr. Yağmur Bayındır 

Dr. Serkan Çoşkun 
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GENÇ PEDİATRİK ROMATOLOGLAR 

1. Amaç 

Çocuk Romatoloji Derneği bünyesinde ve desteğinde oluşturulan Genç Pediatrik Romatologlar 

grubunun temel bazı kurallarının konulabilmesi için Türkiye’deki tüm yandal araştırma 

görevlisi, uzman ve doçent romatologların olduğu 93 hekimlik bir grupta ön araştırma 

yapılmıştır. 

Genç Pediatrik Romatologlar Birliği’nin temel amacı Çocuk Romatoloji alanında genç 

araştırmacılar tarafından yüksek düzeyde yetkin uzmanlar ve bilim insanları yetiştirmek ve 

tüm bunların sürekliliğine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda Pediatrik Romatoloji alanında 

bireysel ve ekiple tam yetkin çalışabilen, yurt içi ve yurt dışı bilimsel arenalarda kişisel ve/veya 

mensup olduğu kurum ve/veya kuruluşları temsil edebilen, bilimsel çalışmaları yürüten, 

yöneten ve bir parçası olmayı bilen, yurt içi ve yurt dışı kongre ve/veya sempozyumlarda ana 

dili ve en az bir yabancı dilde serbest sunum yapabilen, internet ağı tabanlı ve/veya yüz yüze 

toplantı/sempozyum/kongre düzenleyebilme becerilerine sahip olmayı bilen, meslektaşları 

ile iyi iletişim içerisinde olan, mevcut ilgili dernek/kuruluşlarda genç pediatrik romatolog 

meslektaşlarını temsil edebilen, alanında en güncel teknoloji ve bilgi birikimi ışığında pratik ve 

teorik eğitim verme becerilerine sahip hekimlerin yetişmesine, “Türkiye Çocuk Romatolojisi 

Derneği”nin Yönetim Kurulu ve Yeterlilik Kurulu bünyesinde katılarak katkı sağlamak ve aktif 

rol almak hedeflenmektedir. Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki 

faaliyetlerde bulunacaktır:  

a. Ülkemizin Pediatrik Romatoloji alanında eğitim veren tüm kurumlarında eğitim alan 

yan dal uzmanlık öğrencileri, yine bu eğitim kurumlarında ve/veya özel/vakıf 

üniversitelerinde bireysel ve/veya herhangi ekibin parçası olarak faaliyet gösteren 

genç uzmanlar, öğretim görevlileri ve öğretim üyeleri arasında güçlü bağların 

gelişmesini sağlamak; 

b. Ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak ve yürütmek; 
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c. Etkin bilimi teşvik etmek ve bunun yollarının geliştirilmesinde genç bilim insanı olarak 

katılmak; 

d. Avrupa ve dünya çapında yürütülen çağdaş klinik ve temel bilim araştırmalarına son 

teknolojik bir bakış sağlamak; 

e. Ulusal ve uluslararası sempozyum/kongrelerde sunum yapmalarının yollarını 

geliştirmek ve fırsatlar oluşturmak; 

f. Ulusal ve uluslararası dergilerde editör, yardımcı editör ve asil hakemlerden makale 

hakemliği konusunda eğitim almak; 

g. Pediatrik Romatoloji uygulamasında var olan rotasyon eğitimlerinin içeriklerinin ve 

ilişkili Ana Bilim/Bilim dallarının sayısının ve eğitim kalitesinin arttırılması noktasında 

“Çocuk Romatoloji Derneği” ile iş birliği içerisinde olmak ve bu konularda Genç 

Pediatrik Romatologların tüm üyelerini temsil etmek; 

h. Çocuk Romatoloji Derneği’nin olağan toplantılarında ve yönetim kurulunda temsil 

edilmek; 

i. Çocuk Romatoloji Derneği tarafından her yıl düzenlenen “Ulusal Çocuk Romatoloji 

Kongresi”nde kongre düzenleme kurulunda temsil edilmek, kongre boyunca aktif rol 

almak; 

j. Çocuk Romatoloji Derneği tarafından her yıl düzenlenen “Ulusal Çocuk Romatoloji 

Kongresi”nde yarım ya da tam gün olacak şekilde eğitsel, yönetsel ve bilimsel 

oturumlar ve toplantılar yapmak ve bu konuda danışman hocaları ve Çocuk Romatoloji 

Derneği’nden destek almak; 

k. Avrupa Genç Pediatrik Romatologlar Derneği EMERGE ile bilimsel ve idari iş birliği 

içerisinde olmak 
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2. Üyelik 

Genç Pediatrik Romatologlar grubuna henüz eğitimi süren yandal araştırma görevlileriyle 

uzmanlığının üzerinden en fazla 5 yıl geçen çocuk romatoloji uzmanları üye olabilmektedir. 

Gruba üyelik ücretsizdir. Yandal uzmanlık eğitimine başlayan her hekim doğal üye olarak 

kaydedilmektedir. Her üye dilediği zaman yazılı olarak e-posta adresine 

(gencpedrom@gmail.com) ileti göndererek gruptan ayrılabilir. Uzmanlık aldığı tarihten 

itibaren 5 yılı dolan uzmanlar üyelikten düşürülür.  

 

Üyeler arasından bir kişi gruba başkanlık eder. Başkan 2 yılda bir Ulusal Çocuk Romatoloji 

Kongresi’nde seçim ile veya grubun uygun görmesi halinde kongreden belirli bir süre 

öncesinde çevrimiçi oylama ile belirlenir. Başkan adayları seçimin olacağı yıl en geç 31 Ocak 

tarihine kadar belirlenen e-posta adresine (gencpedrom@gmail.com) projeleri, hedefleri ve 

kısa özgeçmişleri ile başvururlar. Seçim öncesi her başkan adayına 5 dakika süre verilir, 

kendilerini ve hedeflerini anlatması istenir (Çevrimiçi seçim olması halinde adaylardan 

bununla ilgili kısa video gönderilmesi istenir). Arkasından seçime geçilir. Seçilen başkan 1 yıl 

bir önceki başkana refakat eder, sonraki yıl tek başına çalışır. 

 

Her yıl Ulusal Çocuk Romatoloji Kongresi sırasında yapılması planlanan Genç Pediatrik 

Romatologlar toplantısı sırasında tüm üyelerin katılımıyla toplantı yapılması planlanmaktadır. 

Bu toplantıda aktif rol almak isteyen üyeler belirlenir, çalışmak istedikleri alt gruplara göre 

dağılım sağlanır. 

 

 

 

  

mailto:gencpedrom@gmail.com
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3. Eğitim ve Kurslar 

 

a. Çocuk Romatoloji Yandal Asistan Kursu 

Çocuk Romatoloji Yandal Asistan kursu hem Çocuk Romatolojisi Yandal öğrencilerinin hem de 

uzmanlığını yakın zamanda alan Çocuk Romatolojisi hekimlerinin romatolojik hastalıklar ile 

ilgili güncel ve kapsamlı bilgileri, tecrübeli akademisyenlerden edinebilmesine olanak 

sağlayacaktır. Aynı zamanda böyle bir kursun, farklı merkezlerin tecrübelerinin 

paylaşılabilmesine, merkezler arasındaki yaklaşım farklılıklarının değerlendirilebilmesine ve 

Çocuk Romatolojisi eğitiminin standart bir düzeye ulaşmasına katkı sağlaması beklenebilir. Bu 

nedenle Çocuk Romatoloji Derneği çatısı altında yılda bir kere 3 (üç) gün sürecek bir Çocuk 

Romatoloji Yandal Asistan kursu düzenlemeyi planladık. Deneyimli akademisyenlerce 

sunulacak belirli seminerlere ek olarak yuvarlak masa toplantıları aracılığı ile belirlenen 

konuların küçük gruplar halinde tartışılabilmesine olanak sağlanması beklentilerimiz 

arasındadır. 

Katılımcılar: Her ne kadar katılımcı sınırlaması olmamakla birlikte kursun hedef kitlesi 

olan Çocuk Romatolojisi Yandal asistanlarının katılımı planlanmaktadır. Her yandal araştırma 

görevlisinin eğitim süresi boyunca iki kez katılması beklenmektedir. 

Kurs içeriği: Toplam 12 seminer (30 dakika) ve 6 yuvarlak masa toplantısı (60 dakika) 

planlanmıştır. Yuvarlak masa toplantıları katılımcılar iki paralel gruba ayrılarak yürütülecek, 

her bir grupta 1. yıl asistanları için ve 2-3. yıl asistanları için iki ayrı yuvarlak masa 

oluşturulacaktır. 
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Örnek Kurs Programı 

CUMA 

13:00-13:30 Açılış konuşması 

13:30-14:00 Otoenflamatuvar hastalıklarda patogenez ve inflamazomlar 

14:00-14:30 Otoimmün hastalıklarda patogenez ve immün tolerans kaybı 

14:30-15:00 Biyolojik ilaçlar ve etki mekanizmaları 

15:00-15:30 Kahve molası 

15:30-16:30 Yuvarlak masa toplantısı #1 

16:30-16:45 Kahve molası 

16:45-17:15 Romatolojide laboratuvar testleri ve yorumlanması 

17:15-17:45 Romatolojide genetik testler ve yorumlanması 

 

 

CUMARTESİ 

08:30-09:00 Seminer 1 (Örn: FMF ve ilişkili komorbiditeler) 

09:00-09:30 Seminer 2 (Örn: Romatolojik hastalıklarda cilt tutulumu)  

09:30-10:00 Kahve molası 

10:00-11:00 Yuvarlak masa toplantısı #2 

11:00-11:15 Kahve molası 

11:15-11:45 Seminer 3 (Örn: Romatolojik hastalıklarda akciğer tutulumu) 

12:00-13:30 Öğle yemeği 

13:30-14:00 Seminer 4 (Örn: Raynaud ve dijital ülser yönetimi) 

14:00-15:00 Yuvarlak masa toplantısı #3 

15:00-15:30 Kahve molası 

15:30-16:30 Yuvarlak masa toplantısı #4 

16:30-16:45 Kahve molası 

16:45-17:15 Seminer 5 (Örn: Çocuklarda Behçet hastalığı ve yönetimi) 

17:15-17:45 Seminer 6 (Örn: JIA da biyolojik kullanımı: ne zaman başlayalım, ne ile 

değiştirelim ve nasıl sonlandıralım?) 
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PAZAR 

08:30-09:00 Seminer 7 (Örn: Çocuk Romatolojisinde ölçekler) 

09:00-09:15 Kahve molası 

09:15-10:15 Yuvarlak masa toplantısı #5 

10:15-10:45 Kahve molası 

10:45-11:45 Yuvarlak masa toplantısı #6 

12:00-13:30 Öğle yemeği 

13:30-14:00 Kapanış 

 

Yuvarlak 
masa 

toplantısı 
Grup-A (F1) Grup B (F2-3) Grup C (F1) Grup D (F2-3) 

#1 Çocuklarda SLE 
tanısı ve yönetimi 

Sistemik JIA ve MAS 
yönetimi 

Çocuklarda SLE 
tanısı ve yönetimi 

Sistemik JIA ve 
MAS yönetimi 

#2 Sjogren sendromu, 
jüvenil 
dermatomiyozit ve 
sistemik sklerozis 

Vaskülitlerde tanı ve 
hastalık yönetimi 

Sjogren sendromu, 
jüvenil 
dermatomiyozit ve 
sistemik sklerozis 

Vaskülitlerde tanı 
ve hastalık 
yönetimi 

#3 Monogenik 
otoenflamatuvar 
hastalıklarda tanı 
ve tedavi 

Çocuklarda SLE tanısı 
ve yönetimi 

Monogenik 
otoenflamatuvar 
hastalıklarda tanı 
ve tedavi 

Çocuklarda SLE 
tanısı ve yönetimi 

#4 Sistemik JIA ve 
MAS yönetimi 

Jüvenil 
Spondiloartropati 
tanısı ve yönetimi 

Sistemik JIA ve 
MAS yönetimi 

Jüvenil 
Spondiloartropati 
tanısı ve yönetimi 

#5 Vaskülitlerde tanı 
ve hastalık 
yönetimi 

Monogenik 
otoenflamatuvar 
hastalıklarda tanı ve 
tedavi 

Vaskülitlerde tanı 
ve hastalık 
yönetimi 

Monogenik 
otoenflamatuvar 
hastalıklarda tanı 
ve tedavi 

#6 Jüvenil 
Spondiloartropati 
tanısı ve yönetimi 

Sjogren sendromu, 
jüvenil 
dermatomiyozit ve 
sistemik sklerozis 

Jüvenil 
Spondiloartropati 
tanısı ve yönetimi 

Sjogren sendromu, 
jüvenil 
dermatomiyozit ve 
sistemik sklerozis 

F1: birinci yıl yandal asistanları, F2-3: ikinci ve üçüncü yıl yandal asistanları 
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b. İnternet Semineri ve Çevrimiçi Toplantılar  

COVID-19 pandemi süreci ile internet üzerinden yapılan seminer ve çevrimiçi toplantılar 

akademik yaşantılarımızın içerisinde daha fazla yer kaplar hale geldi. Bu toplantılar hem yüz 

yüze toplantılara ulaşım ya da zaman problemi nedeni ile katılma şansı olmayan hekimlerin 

katılımını sağlayarak daha geniş bir çevreye hitap edebilmekte hem de yüz yüze toplantılara 

benzer şekilde canlı soru-cevap olanağı sağlamaktadır. 

Genç Pediatrik Romatologlar olarak internet ortamında toplantı ve seminerler düzenleyerek, 

Çocuk Romatolojisi ile ilgili güncel bilgilerin paylaşılmasını ve tecrübeli akademisyenlerin de 

katılımının olduğu toplantılarda soru-cevap kısımları planlamaktayız. 

Bu bağlamda, Çocuk Romatoloji Derneği internet sitesi ya da bir çevrimiçi toplantı yazılımı 

yolu ile aylık internet semineri düzenlemeyi planlıyoruz. Toplantıların toplam 45 dakika olacak 

şekilde 30 dakikasının seminer sunusu olması kalan 15 dakikanın ise soru cevap kısmına 

ayırılması planlanmıştır. Toplantıda Çocuk Romatolojisi ile ilgili güncel makale ya da kılavuz 

bilgilerinin paylaşılması ya da güncel konularda yayınlanmış derlemelerin sunulması 

öngörülmektedir. Sunulacak yayınların seçiminde klinik bilimlere öncelik verilecektir. 

Toplantıların Eylül ve Mayıs ayları arasında (yılda 9 toplantı) yapılması planlanmaktadır. 

Toplantı konuları ve sunacak kişiler, toplantı tarihinden 2 (iki) ay önce belirlenecektir. 

Toplantıların ayın son 15 günü içerisinde olacak şekilde düzenlenmesi ve toplantının yapılacağı 

ayın ilk haftası içerisinde kesin tarih ve saatinin paylaşılması planlanmıştır. 

c. Eğitsel materyallerin periyodik güncellenmesi 

Çocuk Romatoloji Derneği resmi internet sayfasında Çocuk Romatoloji Okulu başlığı altında 

hekimlere yönelik PDF formatında ders materyalleri bulunmaktadır ve bu tarz eğitim 

materyalleri Çocuk Romatolojisi eğitimi almakta olan genç hekimler için oldukça faydalı 

olmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve COVID-19 pandemisi ile hayatımıza giren çevirim içi 

toplantı yazılımları bu tarz eğitim materyallerinin anlatıcı tarafından sesli olarak sunulmasına 

ve sunuların kaydedilmesine olanak sağlamaktadır. Genç Pediatrik Romatologlar olarak 

halihazırda Çocuk Romatoloji Derneği sitesinde yer alan bu eğitim materyallerinin 

güncellenmesi, zenginleştirilmesi ve çevirim içi toplantı yazılımları vasıtası ile sunuların 

kaydedilerek dernek sayfasına konulmasının Çocuk Romatolojisi eğitiminin kalitesini 
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yükselteceği kanısındayız. Bu bağlamda uygun görülmesi halinde, Genç Pediatrik 

Romatologlar olarak, tecrübeli akademisyenlerce belirlenecek konularda, ilgili 

akademisyenlerin güncel bilgiler ışığında hazırlayıp sunacağı bu sunuları bir çevirim içi toplantı 

yazılımı vasıtası ile kaydedip, dernek sitesi içerisindeki Çocuk Romatoloji Okulu sayfasına 

eklenmesine yardımcı olmak istiyoruz. Genç Pediatrik Romatologlar bünyesinde oluşturulacak 

bir grubun, ilgili akademisyenlerle iletişime geçmesi, sunu için uygun görülen bir tarih ve saat 

kararlaştırıldıktan sonra kaydın yapılması ve online olarak yayınlanması için internet sitesi 

yöneticisi ile iletişime geçmesi planlanmaktadır. Aynı grup, sunuyu hazırlayan 

akademisyenlere yıllık olarak sunumun güncelleme ihtiyacı olup olmadığını soracak ve ilgili 

akademisyence güncelleme yapılması gerekliliğine karar verilirse yani kayıt alınması ile 

ilgilenecektir. Çocuk Romatoloji Okulu bünyesindeki bu sunuların sayısı ve kapsamı arttıkça 

Çocuk Romatolojisi eğitimi için eşsiz bir kaynak olacağı kanısındayız. 
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4. Genç Pediatrik Romatologlar Toplantısı 

 

Genç Pediatrik Romatologlar olarak Çocuk Romatoloji Derneği ve Ulusal Kongre Düzenleme 

Komitesi Başkanının da uygun görmesiyle Ulusal Kongrenin ilk günü öğlen başlayıp kongrenin 

açılış konuşması öncesi son bulacak bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Bu toplantı PReS (Avrupa 

Çocuk Romatoloji Derneği) kongreleri öncesi yapılan YIM (Young Investigator Meeting)’e 

benzer şekilde düzenleme ekibi ve katılımcıların sadece genç romatologlardan oluşacağı bir 

toplantı olacaktır. Toplantı dilinin İngilizce olması planlanmaktadır. Toplantıda sadece seçilmiş 

sözel sunumlar olması, oturum başkanları, hocalarımızın da uygun görmesiyle 1 Genç Doçent 

2 Uzman/Yandal Araştırma Görevlisinden oluşması öngörülmektedir. Bu toplantıda ana amaç 

bilimsel içerik ve yürütülen çalışmaların sunulmasının yanında esas olarak İngilizce sunum 

yapma, soru sorma ve tartışma deneyiminin uluslararası ortamdan önce kazanılmasıdır. 

Bunun yanında gençlerin birbirlerini tanımaları, yürüyen çalışmalardan haberdar olmaları, 

yeni çalışma işbirliklerinin kurulması adına önemli adımların atılabileceği düşünülmektedir.  

 

Bu toplantının düzenleme ekibinde Genç Pediatrik Romatologlar grubunda aktif rol alan en az 

3 üye bulunması gerekmektedir. Kongreye bildiri yükleme sırasında araştırmacılara Genç 

Pediatrik Romatologlar Toplantısı’na da katılım isteği sorulacaktır. Düzenleme komitesi, ulusal 

kongrede sunulması için sistem yüklenmiş ve Genç Pediatrik Romatologlar Toplantısı’na 

katılımı onaylanan bildiriler içinden, ulusal kongre düzenleme ekibinin değerlendirmelerini 

göz önüne alarak en iyi 15-20 bildiriye sözel sunum daveti gönderecektir. Katılımcıların birden 

fazla bildirisi olması durumunda en yüksek puanı alan bildirisi sözel sunum için seçilecektir. 

Böylelikle her katılımcının 1 adet sözel sunumu olması sağlanacak, daha fazla kişiye sunum 

yapma fırsatı sunulacaktır.  
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Örnek Program 

YOUNG PEDIATRIC RHEUMATOLOGISTS MEETING (YPR MEETING) 

13:00-13:30 --- Opening ceremony 

• Head of the Organizing Committee (10mins) 

• Pediatric Rheumatology Society president (10 mins) 

• Young Pediatric Rheumatology chair (10 mins) 

13:30-14:30 --- Session I 

   Oral presentation session 1 (6 presentations 8mins+2 mins Q/A) 

14:30-14:45 --- Coffee break  

14:45-15:45 --- Session II 

   Oral presentation session 2 (6 presentations 8mins+2 mins Q/A) 

15:45-16:00 --- Coffee break 

16:00-16:50 ---Session III Inspirational talks (Either a scientific talk or a more inspirational 

talk such as how to write a grant, paper for high quality journal, career path, professional skills 

or development talk) 

   Senior 1---- 20 mins +5 mins Q/A 

   Senior 2-----20 mins + 5 mins Q/A 

16:50-17:00---Coffee break 

17:00-18:00—Session IV  

   Oral presentation session 3 (6 presentations 8mins+2 mins Q/A) 

18:00-18:15 --- Closing remarks 

18:15-18:45--- Genç Pediatrik Romatologlar Grup toplantısı 
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5. Genç Pediatrik Romatologların Uluslararası Alanda 

Desteklenmesi 

Günümüz teknolojisiyle bilgiye ulaşmak her zamankinden daha kolay hale gelmiştir. Fakat 

mesleğimiz, tecrübeyle yoğrulmamış bilginin tek başına yetemeyeceği bir meslektir. 

Uluslararası alanda varlık göstermek, romatoloji alanında en önemli kongrelere katılmak, 

yurtdışındaki farklı merkezlerde belirli bir süre çalışmak hem bilgi hem tecrübelerimizin 

artmasını, vizyonumuzun gelişmesini sağlamanın yanı sıra gidilen yerlerde kuracağımız bağlar 

bizi uluslararası çalışmalarda ileri taşıyacak önemli etkenlerdir. Bu sebeple daha genç yaşta bu 

deneyimi kazanmanın çok önemli olacağını düşünmekteyiz. Ülkemiz koşullarını göz önünde 

bulundurduğumuzda destek almadan yurtdışında bir süre çalışmaktan öte yurtdışı kongrelere 

katılmak bile ekonomik olarak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu sebeple, dernek yönetim 

kurulumuz da uygun görürse gençlere destek sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Eşitlik 

ilkesi ve bu desteklerden olabilecek en fazla sayıda kişinin faydalanabilmesi için önerdiğimiz 

her iki destekten de üyeler yalnızca birer kez faydalanabileceklerdir. Destek kapsamı aşağıdaki 

gibi tanımlanmıştır: 

1. Uluslararası kongrelere katılım bursu: (PRES, EULAR Kongreleri vb.): Ulusal Romatoloji 

Kongresi’nde en iyi sözel sunum ödülü alanında birinci, ikinci ve üçüncü olan 

araştırmacılara, o yıl düzenlenecek kendilerinin seçeceği PReS ya da EULAR kongresine 

veya PReS/EULAR destekli ileri romatoloji eğitim kurslarına katılım ücreti, seyahat, 

konaklama desteği amacıyla 350€ destek sağlanması 

 

2. Yurtdışında konuk araştırmacı çalışma desteği: Yurt dışında, özellikleri ve bilinirliği dernek 

yönetimi tarafından belirlenmek üzere bir romatoloji merkezinde klinik gözlemci ve/veya 

laboratuvarda misafir araştırmacı olarak kabul almış üyelere ilk ay için 1000 Euro, diğer 

her ay için 500 Euro olacak şekilde en fazla 3 aylık seyahat-konaklama desteğinin 

sağlanması. Bu desteğe başvuracak adayın bir proje ile başvurması, gideceği merkezden 

kabul aldığını belgelemesi gerekmektedir. Başvuru yapacak adayı hali hazırda yandal 
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araştırma görevlisi olması veya uzmanlığının üzerinden en fazla iki yıl geçmesi 

gerekmektedir. Başvurular için yıl içerisinde belirlenmiş bir takvim duyurulacaktır. Birden 

fazla aday olması halinde içerisinde Genç Pediatrik Romatologlar grubundan bir 

temsilcinin de olduğu dernek yönetim kurulunun belirleyeceği bir komite tarafından her 

yıl için 1 kişi belirlenecektir. Seçilen adayın, Türkiye’ye döndükten sonra yapılacak ilk 

Ulusal Romatoloji Kongresi, YPR meeting’de çalışmasını sözlü sunması istenecektir. 

Yurtdışında yaptığı çalışmayı yayın haline getirdiğinde dernekten destek aldığını 

belirtmelidir.  Bu desteği alan araştırmacı bir önceki yılki kongrede açıklanır.  

 

3. Söz konusu ödüller Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 yılından itibaren geçerlidir.  
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6. Dergi Hakemliği Eğitim Programı 

Hakem değerlendirmesi, bilimsel araştırma hakkında kritik geri bildirim sağlayan çok önemli 

bir süreçtir. Bilimsel çalışmalarda standartların korunması için vazgeçilmez adımlardan biridir. 

Ancak şu anda Pediatrik Romatoloji alanında hakem değerlendirmesi için yapılandırılmış bir 

eğitim programı bulunmamaktadır. Genç Pediatrik Romatologlar grubu olarak, araştırmaya 

ilgi duyan pediatrik romatoloji yan dal asistanlarına yönelik bir hakemlik danışmanlığı 

programı başlatmayı planlıyoruz.  

Bu amaçla dergi Editör Kurulu’nda daha fazla Türk romatologun bulunması nedeniyle 

Rheumatology International, Turkish Archives of Pediatrics ve Frontiers in Pediatrics dergileri 

başlangıç için iyi seçenekler olacaktır. Bir veya daha fazla derginin nihai seçimi daha sonra 

komite tarafından yapılacaktır. 

Programın içeriği ve resmi başvuru formu Genç Pediatrik Romatologlar üyelerine e-posta 

aracılığıyla ulaştırılacaktır. Komite üyeleri, başvuruları puanlamak ve genç pediatrik 

romatologların seçimini yapmak için kriterleri belirleyecektir. 

 

Danışman ve genç pediatrik romatologların eşleştirilmesi 

Çalışma alanı ilgilerine göre BEŞ genç pediatrik romatolog için BİR danışman eşlenmesi 

düşünülmüştür. Eşleşmeler her biri 6 aylık 2 döngü şeklinde değiştirilecektir; böylece genç 

pediatrik romatologlar en az iki danışman ile deneyim kazanacaktır. 

 

Hakemlik danışmanlığı süreci 

• Danışman ve genç pediatrik romatologlar arasında çevrimiçi veya yüz yüze bir tanıtım 

toplantısı yapılacaktır. 

• Derginin editörü, danışmanı bir makale hakemliğine davet eder. 

• Danışman makaleyi genç pediatrik romatologlara gönderir ve incelemelerini 

tamamlamaları için son tarihi belirler. 

• Genç pediatrik romatologlar incelemeyi yapar ve değerlendirme formlarını danışmana 

gönderir. 
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• Danışman, formları eleştirel olarak değerlendirir ve genç pediatrik romatologlara geri 

bildirim verir (grup tartışması yoluyla veya her fellow için ayrı olarak). 

• Danışman, incelemenin son halini son tarihe kadar dergiye gönderir. 

• Danışman ve genç pediatrik romatologlar uygunluğuna bağlı olarak Ulusal Çocuk 

Romatoloji Kongresi’nde yüz yüze birkaç inceleme yapılabilir. 

• Eğitim süresi, her altı ayda bir 3-5 makale incelemesi hedeflenecek şekilde, 12 ay 

olacaktır.   

 

Sürecin izlemi 

• Danışmanlara, her incelemeden sonra doldurmaları beklenen resmi bir geri bildirim 

formu verilecektir.  

• Programın etkinliğini değerlendirmek için, tamamlanan döngüden sonra genç 

pediatrik romatologlara da benzer bir geri bildirim formu sunulacaktır. 

• Hakemlik komitesi üyeleri, incelemelerin düzenli olarak yapıldığından emin olmak için 

danışmanlar ve genç pediatrik romatologlar ile e-posta üzerinden iletişim halinde olacaklardır.  

 

Programın tamamlanması 

• Danışmanlar, ilgili genç pediatrik romatologun bağımsız bir hakem olmak için gerekli 

becerilere sahip olup olmadığına karar verecektir. 

• Programı başarıyla bitiren genç pediatrik romatologlar Çocuk Romatoloji Derneği 

tarafından bitirme sertifikası verilecektir. 
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