
KONGRE KATILIM DESTEĞİ DUYURUSU 
 

Çocuk Göğüs Hastalıkları 6. Kongresi için GSK firması katılım desteği sağlamaktadır. 
Sınırlı sayıda hekime sağlanacak katılım desteği başvuru koşulları aşağıda sunulmaktadır. 

Başvurularınızı 22 AĞUSTOS 2022 tarihine kadar info@primeqm.com adresine yapabilirsiniz. 
 

Dernek, Kamu Görevlisi olan herhangi bir şahsı Katılımcı olarak seçmeyecektir.  İşbu anlaşmanın 
yorumlanması esnasında, devletin sahip olduğu veya kaynak sağladığı hastanelerde, kliniklerde, 

üniversitelerde veya diğer sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetleri sağlayıcısı sıfatıyla görev ifa eden 
şahıslar, Kamu Görevlisi olarak değerlendirilmeyecektir. Şüpheye mahal vermemek adına: 

  
2.3.1.   Devlet kurumlarında resmi karar alma yetkisine sahip olan kişiler; 
  
2.3.2    GSK'nın işlerini etkileyecebilecek nitelikle kararlar alabilen veya bu karalara tesiri olan 
veya bu kararları alabileceği veya tesir edebileceği düşünülen aile mensuplarına sahip olan 
kişiler;  
  
2.3.3    Devlete, tavsiyelerde bulunan ve söz konusu tavsiyeler nadiren reddedilen nitelikte olan 
herhangi bir danışma kurulunda çalışan kişiler; 
  
2.3.4    Devlet hastaneleri veya diğer devlet kurumları için satın alma kararları alan veya devlet 
fonlarının harcanması ile ilgili olarak etkisi olabilecek veya fonların tahsisi konusunda 
sorumluluğu olan kişiler; 
  
2.3.5    Kanuni denetim, izin ve/veya yetkilendirme ile lisanslandırma görevlerini ifa etme 
sorumluluğu olan; ve/veya  
  
2.3.6    Lokal, bölgesel veya ulusal yönetimlere ve kurumlar ile  uluslar-üstü kurumlara geçici 
veya daimi olarak atanmış kişiler  
  
Kamu Görevlisi olarak değerlendirilirler.  

  
2.4       Dernek, Katılımcıların seçiminde, Ek 1’de belirtilen kriterlerin yanısıra aşağıdaki hususları 
dikkate alır:  
  

2.4.1    Kongreye bilimsel olarak ilgi gösteren, veya bu Kongreye katılmaları durumunda 
hastalarına fayda sağlayacağını gösterebilen sağlık uzmanları;  

  
2.4.2    Kongreye sunum yapmak için katılan sağlık uzmanları veya Kongrede sunulacak orijinal 
bir araştırmaya veya bilimsel çalışmaya aktif bir şekilde katılmış olan sağlık uzmanları; 

  
2.4.3    Üniversitelerde veya lisans üstü birimlerde eğitim vermeleri veya Kongre ile ilgili bilgi 
almayı bekleyen sağlık uzmanlarından oluşan daha geniş bir ağın bir parçası olmaları nedeni 
le Kongreden sonra öğrenilen konuları daha geniş kitleler ile paylaşabilecek sağlık uzmanları.  
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EK-1 
KATILIMCILARA İLIŞKIN GENEL KRITERLER  

  
Dernek’un Katılımcıları belirler ve seçerken kullanacağı kriterler işbu Sözleşme’nin 2.4 maddesinde ve 
burada belirlenen kritler ile birlikte yorumlanacaktır. Buna göre: 
  
Katılımcılar; 

• Kongreye bilimsel olarak ilgi gösteren, veya bu Kongreye katılmaları durumunda 
hastalarına fayda sağlayacağını gösterebilen sağlık uzmanları; veya 

• Kongreye sunum yapmak için katılan sağlık uzmanları veya Kongrede sunulacak 
orijinal bir araştırmaya veya bilimsel çalışmaya aktif bir şekilde katılmış olan sağlık 
uzmanları; veya 

• Üniversitelerde veya lisans üstü birimlerde eğitim vermeleri veya Kongre ile ilgili bilgi 
almayı bekleyen sağlık uzmanlarından oluşan daha geniş bir ağın bir parçası olmaları 
nedeni le Kongreden sonra öğrenilen konuları daha geniş kitleler ile paylaşabilecek 
sağlık uzmanları olabilirler. 

Kongre; 
1. GSK’nın terapötik alanı içerisinde kalan ve sağlık uzmanının uzmanlık alanına uygun 

olmalıdır; ve  
2. İş birimi ile birlikte belirlenecek olan seçim kriterleri, bireysel olarak bir sağlık 

uzmanını işaret etmemelidir. 
Kriterler; 

2. Seçilecek sağlık personelleri pediatrik göğüs hastalıkları hekimliği yapmalıdır. 
3. Türkiye genelinde dengeli bir coğrafi dağılım (Türkiye’nin kuzeyi, güneyi, doğusu ve 

batısında homojen bir dağılım) yapılmalıdır. 
4. Akademisyenler ve uzmanlar arasında dengeli bir dağılım (Akademik ünvana sahip 

hekimler, uzman hekimler ve asistan hekimler arasında dengeli dağılım) yapılmalıdır. 
5. Hekimlerin çalıştıkları kurum tipleri (üniversite hastanesi/eğitim araştırma 

hastanesi/devlet hastanesi/özel hastane) arasında dengeli bir dağılım yapılmalıdır. 

 


