TÜRK TORAKS DERNEĞİ OKULU YÖNERGESİ
1. AMAÇ
Türk Toraks Derneği Okulu (TTDO), kongre ve güz sempozyumları dışındaki, Türk
Toraks Derneği (TTD)’nin akciğer sağlığı alanında eğitim politikalarının belirlenmesi, eğitim
programlarının planlanması, organizasyonu ve yürütülmesinden sorumlu organıdır.
2. YÖNETSEL YAPI
TTDO Yönetim Kurulu, Okul Başkanı, Okul Sekreteri, bir önceki Okul Başkanı, bir
önceki Okul Sekreteri ve bu kişilerin önerip TTD Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK)
onaylayacağı ilgili kişi veya kişilerden oluşur. TTD Okul Yönetim Kurulu'nda görev alan tüm
üyeler, TTDO’nun politikalarının belirlenmesinde eşdeğer hak ve sorumluluklara sahiptirler.
Okul bünyesinde alınan kararlar zorunlu olmadıkça oybirliği esasına göre alınır. Ancak
müzakerelere rağmen oybirliği sağlanamıyorsa nitelikli çoğunluğun kararına göre (üçte iki
olumlu oy) şerhler düşülerek faaliyetler gerçekleştirilir. Olağanüstü acil durumlarda yeni
seçilmiş başkan ve/veya yeni seçilmiş sekreter, TTDO Yönetim Kurulu’na hesap vermek
koşuluyla “acil karar” alabilir. Ancak alınan bu “acil karar”, 24 saat içerisinde TTDO
Yönetim Kurulu tarafından gündeme alınmak zorundadır. TTDO Yönetim Kurulu’nun alacağı
“nihai karar”, acil kararın aksi yönünde olması halinde acil karar otomatikman yürürlükten
kalkar. TTDO Yönetim Kurulu üyeleri uygun gördükleri işbölümüne göre çalışabilirler.
Ancak işbölümü dahilinde yapılan planlamalar TTDO Yönetim Kurulu’nun onayıyla
yürürlüğe girer. TTDO Yönetim Kurulu’nun onayından sonra faaliyeti takip etmekten,
yazışmalar yapmaktan, gerektiğinde TTDO Yönetim Kurulu’na faaliyetle ilgili gelişmelerden
bilgi aktarmaktan, sonuçlarını paylaşmaktan işbölümünü üstlenen TTDO Yönetim Kurulu
Üyesi sorumludur.

TTDO Yönetim Kurulu Üyeleri gereğinde TTDO Yönetim Kurulu

kararıyla kendi görev alanları dışındaki görev gruplarında da görev alabilirler.
Okul bünyesinde yapılacak tüm yazışmalar sanal e-grup aracılığıyla gerçekleşir. Öte yandan
TTDO Yönetim Kurulu Üyeleri’nin özel kişisel yazışmalar dışındaki tüm yazılı bilgi
aktarımları TTDO Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tamamının bilgisine açık olarak gerçekleşir.
Okul bünyesinde planlanan tüm projeler TTDO Yönetim Kurulu tarafından kamuoyuna
açıklanmadan üçüncü kişilerle paylaşılamaz. TTD MYK Bilimsel Komite Başkanı ve MYK
STE Sorumlusu oluşturulan
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TTDO Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidirler. Ancak bu iki doğal üyenin oy hakkı yoktur.
TTDO Genel Kurulu, TTDO Başkanı, TTDO Sekreteri, TTD bir önceki Okul Başkanı,
bir önceki Okul Sekreteri, TTD Çalışma Grubu Başkanları, TTD Şube Başkanları ile TTD
Uzman ve Asistan Temsilcileri’nden ve Okul Yönetimi’nce davet edilen ilgili kişilerden
oluşur.
Bu kurulun görevi; TTDO’nun her türlü eğitim politikaları, programları ve organizasyonları
hakkında ve TTDO Yönetimince gündeme getirilen konularda görüşler belirlemektir.
Gerektiğinde alt komiteler oluşturur.
TTDO Yönetimi, TTDO Başkanı, Sekreteri ve Mali Sekreteri’nden oluşur. TTDO Başkanı,
Türk Toraks Derneği Genel Kurulu’nca seçilir. TTDO Sekreteri, TTDO Başkanı’nın önerdiği
isimler arasından TTD Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından seçilir. TTDO
Yönetimi’nin görev süresi iki yıldır ve TTDO Genel Kurulu’nca alınan ve TTD MYK
tarafından onaylanan kararları uygular. Her bir etkinliği doğrudan veya o programla ilgili
olarak oluşturacağı organizasyon komitesi aracılığıyla yürütür.
TTDO Başkanı, okul faaliyetlerinin tümünden sorumludur ve TTDO’nu temsil eder. TTDO
Sekreteri, TTDO’nun eğitim etkinliğinin yürütülmesinde TTDO Başkanı’nın direktifleri
doğrultusunda her türlü görevi yürütür. TTDO Başkanına karşı sorumludur. Başkanın
bulunmadığı durumlarda TTDO’nu temsil eder. TTDO Mali Sekreteri, TTDO’nun her türlü
etkinliğiyle ilgili bütçeleri, alt yapı ve organizasyonla ilgili süreçleri (araç, ekipman ve
görevliler ile hizmet alımları) planlar, yürütür ve denetler. TTDO Başkanı’na karşı
sorumludur.
3. TTDO ETKİNLİKLERİ
TTDO Yıllık Programı, TTDO Genel Kurulu’ndan gelen talepler, görüşler dikkate
alınarak TTDO Yönetimi’nce hazırlanır ve TTD MYK tarafından onaylandıktan sonra
kesinleşir. TTDO Yönetimi, her yıl en geç Kasım ayında, bir sonraki yılın okul etkinliklerini
içeren TTDO Yıllık Programı’nı, basılı ve/veya elektronik olarak ilan eder. İlan edilen
programa göre bunları gerçekleştirir. Etkinliklerin zamanı ve yeri, ihtiyaç ve imkanlar dikkate
alınarak kararlaştırılır. Bu etkinliklere kimlerin katılabileceği ve başvuru koşulları TTDO
Yıllık Programı’nda açıkça duyurulur. TTDO Yönetimi’nce gerek görülen etkinliklerde,
katılımcı başvuruları, TTD Şube kontenjanlarına göre yapılır. TTDO Yönetimi, bir etkinlik
için kontenjanı aşan sayıda başvuru söz konusu ise, adaylar arasından seçme-eleme yapar.
TTD MYK tarafından uygun görülen hallerde ilan edilen herhangi bir programda değişiklik
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yapılabilir veya tümüyle iptal edilebilir. TTDO etkinliklerinde görev alacak eğitici ve
yöneticiler, TTDO Genel Kurulu tarafından belirlenir ve TTD MYK tarafından onaylanarak
kesinleşir.
TTDO gereksinimleri, talep ve imkanları dikkate alarak, ulusal akciğer sağlığını koruyup
geliştirme amacına hizmet eden her türlü eğitim programlarını (Kış Okulu, Mesleki Gelişim
Kursu, Merkezi Kurslar, Kongre Kursları, E-eğitim sayfaları gibi...) gerçekleştirir.
Akademisyenlere, uzman ve pratisyen hekimlere, hekim dışı sağlık çalışanlarına ve halka
dönük eğitim programları düzenleyebilir. Bu programların amacına ulaşıp ulaşmadığını
değerlendirmek ve/veya sertifikasyon amaçlı ölçme değerlendirme yöntemleri uygulayabilir.
Bu programlarda kullanılmak üzere eğitim dokümanları (kitap, broşür, slayt serisi vb…)
hazırlar. Bu dokümanları TTD’nin internet sitesindeki TTDO sayfalarında yayınlar. İnternet
ağı üzerinden bilimsel ve mesleki danışma ve tartışma ortamları oluşturur.
TTDO etkinlikleri TTD tarafından finanse edilir. TTDO Yönetimi’nce önceden ilan edilmek
koşuluyla kursiyerlerden katkı payı alınabilir. TTD dışındaki ulusal (Üniversiteler, hastaneler
vb…) veya uluslararası kurumlarla (ERS, ATS, WHO vb…) işbirliği yapılabilir. TTD etik
ilkeleri çerçevesinde ilaç endüstrisi ve medikal sanayinin koşulsuz eğitim katkıları
kullanılabilir.
4. YETKİLENDİRME
TTDO tüm etkinliklerde TTD Merkez Yönetim Kurulu’nda alınan kararlara bağlı
olarak hareket eder.
5. YÜRÜRLÜK
Bu Yönetmelik, TTD Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.
TTDO her türlü faaliyetini web sayfası üzerinden duyurur. Alınan kararlar sonucunda MYK
onayından sonra yapılmasına karar verilen toplantılar “www.toraks.org.tr” üzerinden
duyurulur. Başvurular gene bu sayfa üzerinden alınır.
TTDO en önemli yıl içi faaliyetleri “Kış Okulu”dur. Yaz sezonunda çalışma grupları ve şube
başkanlıklarından yıl içerisinde yapılacak olan toplantı konu önerileri ve konuşmacı önerileri
alınır.
Kış Okulu talep olduğu müddetçe her yıl gerçekleştirilir. Okul bünyesinde kullanılan eğitim
teknikleri, gerçekleştirildiği dönemde kabul edilen çağdaş eğitim tekniklerine uygun olmak
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zorundadır. TTD MYK'sı TTDO Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Okul'a katılacak
göğüs ve göğüs cerrahisi araştırma görevlisi sayısını belirler. Katılım için her şubenin asistan
sayılarına göre kontenjanı vardır. Bu kontenjanlar doğrultusunda kış okulu tarihine 2 ay kala
başvurular yapılır ve 1 ay kala katılımcılar belirlenir. Katılımcıların toplantının yapılacağı
merkeze geliş ve dönüş giderleri katılımcının kendisi tarafından karşılanır. Toplantı oteline
girdikten sonra her türlü barınma ve beslenme gereksinimi TTD tarafından sağlanır.
Bunların yanında 80 kişilik göğüs hastalıkları uzmanlarına yönelik mesleki gelişim kursu aynı
dönem içerisinde yapılmaktadır. Başvurular web sayfası üzerinden alınır ve daha önce
katılımı olmayanlara öncelik tanımak şeklinde katılımcı seçimi TTDO tarafından yapılır.
Katılımcıların toplantının yapılacağı merkeze geliş ve dönüş giderleri katılımcı tarafından
karşılanır. Toplantı oteline girdikten sonra her türlü barınma ve beslenme gereksinimi TTD
tarafından sağlanır.
Yıl içerisinde 1-2 günlük merkezi kurslar planlanır. Bu kurslar genellikle 20-50 kişilik
katılımla sağlanan ve uygun görülen ilde gerçekleştirilen kurslardır. Bu kurslar çalışma
gruplarından gelen talep ve MYK’nın güncel bir konuyu gündeme getirmek için planladığı
kurslardır. Kursların duyurusu web sayfası üzerinden yapılır, başvurular web sayfası
üzerinden alınır. Katılımcı seçimi kurs organizasyonu, çalışma grubu tarafından belirlenir.
Kursa katılacak olanlar web sayfası üzerinden yayınlanır. Kursa katılanların yol, kalacak yer
masrafı TTD tarafından karşılanmaz. TTD MYK kararı ile bu kurslardan katılım ücreti
alınabilir.
TTDO ayrıca kongre kurslarını düzenler. Kongre kursları kongre komitesiyle birlikte çalışma
grubu ve şubelerden gelen önerilerle şekillenir. Kurs başlık seçimlerinden sonra tüm kurs
organizasyonunu kongre komitesi oluşturur ve kongre hazırlığı süresince TTDO ile işbirliği
içerisinde götürür. Kongrede kursların planlama ve diğer organizasyonunu TTDO üstlenir.
TTDO MECOR planlama ve hazırlık aşamasında ilgili komiteye destek verir.
TTD bünyesinde Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek her eğitim etkinliği STE onayı
almak zorundadır. STE onayı almayan hiçbir etkinlik TTD adına gerçekleştirilemez. STE
Komitesi kendisine onay açısından başvuran eğitim faaliyetleri hakkında TTD Okul Yönetim
Kurulu'ndan bilgi ve görüş isteyebilir. TTD Okul Yönetim Kurulu, en geç 48 saat içerisinde
kendisine yönelik bu talebi gerekçeleri ile birlikte yanıtlamak zorundadır.
TTD Şubeleri'nin gerçekleştirecekleri eğitim etkinlikleri için STE onayı almaları tavsiye
edilir. TTD Okul Yönetim Kurulu, şubelerin kendisinden talep ettiği bilimsel ve/veya lojistik
desteği, en kısa sürede ve mümkün olabilen en kapsamlı biçimde yerine getirmeye gayret
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eder. Şubeler ve TTD Okul Yönetim Kurulu arasında bu konuda yaşanabilecek farklı tutum
alışlar konusunda TTD MYK'sı yetkilidir.
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