TTD YURTİÇİ BURS YÖNERGESİ

Amaç: Ülkemizde bilim ve araştırmayı geliştirmeye yönelik olarak 24.10.2010 tarihli Türk Toraks
Derneği Bilim Çalıştayında belirlenen öneriler doğrultusunda ülke içinde konuk araştırmacı kabul
ederek, bir yöntemi öğretecek ve/veya belli bir konuda araştırmaya destek verebilecek merkezlerin
belirlenmesi ve araştırmacılara yurtiçi burs sağlanması, istenmektedir.
İlgili Kurullar: TTD Yurtiçi burs merkezleri ve yurtiçi bursiyer seçimi ile ilgili işlemler TTD Bilim Destek
ve İzleme Komitesi tarafından yürütülür. İlgili kararlar TTD Bilim Destek ve İzleme Komitesi önerisi ile
TTD MYK tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
İşleyiş Kuralları :
Yurtiçi burs merkezi olmak üzere başvuru her yıl ocak ayında bireysel olarak TTD Yurtiçi Burs Merkezi
Formu doldurularak TTD Genel Merkezine yapılır. Bu yurtiçi burs merkezinden eğitim almaya istekli
yurtiçi bursiyer üye başvurusu her yıl mart ayında bireysel olarak yurtiçi bursiyer üye formu
doldurularak TTD Genel Merkezine yapılır. Başvuru sonuçları en geç mayıs bitiminde ilan edilir.
Yurtiçi burs merkezi özellikleri: Merkezdeki eğitimi verecek kişi TTD Üyesi olup, aynı merkezde bu
konuda çalışan, bu konuda tez yaptırmış veya çalışmaları olan veya ders verip pratiğini yaptıran, gelen
üye için zaman ayırabilerek onu eğitip yol gösterebilecek niteliğe sahip olmalıdır.
Yurtiçi burs merkezinin hakları: Bu hizmet dernek web sayfasında duyurulur. Merkez onayı sonrasında
ancak bursiyer üye bu eğitimi alabilir. Bu kapsamda bursiyer eğitim hizmeti verecek üyelerin, eğitilen
üyelerin yapacakları araştırmalarda kendilerinin de yazar olarak bulunması hususu, eğitimi alacak
olan üyeye bildirilecektir.
Yurtiçi bursiyer üye: TTD Üyesi olup ve uzmanlığını bitirmiş olmalıdır. Kendi bulunduğu eğitim
kurumunda bu eğitimin bulunmadığını kendi üst makamından onaylatmalıdır. Gideceği eğitim
kurumuna gerekli izni kendi sağlamalıdır. Yurtiçi burs merkezindeki üyenin haklarına saygılı olacağını
beyan etmeli ve bu şekilde davranmalıdır.
Yurtiçi bursun kapsamı: Burs en çok 3 ay için merkez ile bursiyer farklı illerde ise verilir. Aylık 500TL
olup, sürenin başlangıç ve bitimine dair merkezden gelen onaylı belge sonrasında bursiyerin hesabına
yatırılır.

TTD YURTİÇİ BURS İÇİN ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLDİRİMİ FORMU

Her bir form tek bir kişi/merkeze aittir.

Bildirimi yapan kişi:

Kurumu – Çalışma Merkezi:

Ünvanı:

Eğitim verilecek konu:

Bursiyeri kabul edebileceği süre:

Bu alan konusunda merkez ve/veya kendisinin yeterliliğini gösterebileceği yayın, tez vb belge:

TTD YURTİÇİ BURSİYER ÜYE FORMU

Form tek bir kişiye aittir. Form her burs yeri için ayrı doldurulucaktır.

Bildirimi yapan kişi:

Kurumu:

Ünvanı:

Genel ilgi alanı:

Özel ilgi alanı:

Çalışmak istediği konu:

Başvurmak istediği merkez :

Kurumunda konuyu çalışamayacağını onaylayan belge:

Bu alan konusunda çalışmayı neden istediği:

