DANIŞMANLIK YÖNERGESİ

Amaç: Ülkemizde bilim ve araştırmayı geliştirmeye yönelik olarak 24.10.2010 tarihli Türk Toraks
Derneği Bilim Çalıştayında belirlenen önerilerden biri de ülke içinde spesifik konularda danışmanlık
hizmeti verebilecek üyelerin katkısının sağlanması yönündedir. Bu doğrultuda hizmet verecek
üyelerin özelliklerinin yönergede belirlenerek araştırmacılara katkı sağlanması amaçlanmıştır
İlgili Kurullar: TTD Danışman Üye 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 :
Danışman Üye olmak üzere başvuru her yıl ocak ayında bireysel olarak TTD Danışman Üye Formu
doldurularak TTD Genel Merkezine yapılır. Danışmandan eğitim almaya istekli üye başvurusu her yıl
mart ayında bireysel olarak gerekli Danışmandan eğitim almaya istekli üye formu doldurularak TTD
Genel Merkezine yapılır. Başvuru sonuçları en geç mayıs bitiminde ilan edilir.
Danışman Üye Özellikleri: TTD Üyesi, belli bir 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.
Danışman Üyenin Hakları: Danışman Üyenin yapacağı bu hizmet dernek web sayfasında duyurulur.
Onayı sonrasında ancak istekli üye bu eğitimi alabilecektir. Bu kapsamda danışman hizmeti verecek
üyelerin, eğitilen üyelerin yapacakları araştırmalarda kendilerinin de yazar olarak bulunması hususu,
eğitimi alacak olan üyeye bildirilecektir.
Danışmandan eğitim almaya istekli üye: TTD Üyesi olup ve uzmanlığını bitirmiş olmalıdır. Kendi
bulunduğu eğitim kurumunda bu eğitimin bulunmadığını kendi üst makamından onaylatmalıdır.
Gideceği eğitim kurumuna gerekli izni, masraflarını kendi sağlamalıdır. Danışman üye haklarına saygılı
olacağını beyan etmeli ve bu şekilde davranmalıdır.

TTD DANIŞMAN ÜYE FORMU

Form tek bir kişiye aittir. Form her ilgi alanı için ayrı doldurulucaktır.

Bildirimi yapan kişi:

Kurumu:

Ünvanı:

Genel ilgi alanı:

Özel ilgi alanı:

Bu alan konusunda yeterliliğini gösterebileceği ders, seminer, kurs, yayın, tez vb belge (ek olarak
sunulabilir):

TTD DANIŞMANDAN EĞİTİM ALMAYA İSTEKLİ ÜYE FORMU

Form tek bir kişiye aittir. Form her ilgi alanı veya danışman başvurusu için ayrı doldurulucaktır.

Bildirimi yapan kişi:

Kurumu:

Ünvanı:

Genel ilgi alanı:

Özel ilgi alanı:

Çalışmak istediği konu:

Başvurmak istediği Danışman Adı‐Soyadı:

Kurumunda konuyu çalışamayacağını onaylayan belge:

Bu alan konusunda çalışmayı neden istediği:

