TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
ULUSLARARASI AKADEMİK, İDARİ VE SOSYAL İLİŞKİLER
KURULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Türk Üroloji Derneği’nin uluslararası akademik, idari ve
sosyal etkinliklerini arttırmak amacıyla yurt dışı eğitim ve araştırma kurumlarıyla ilişkiler
kurulmasını ve sürdürülmesini, uluslararası nitelik taşıyan tüm faaliyetlerin koordinasyonunu
ile uluslararası Eğitim ve Araştırma alanlarına entegrasyonun sağlanmasına yönelik tüm
program ve faaliyetlerin yürütülmesinde Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu’nun vereceği
görevleri yerine getirmek ve uluslararası standartlarda kurumsal eşgüdümü sağlayacak süreç
ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge, Türk Üroloji Derneği üyelerinin ve Üroloji Anabilim Dallarında
çalışan tıpta uzmanlık öğrencilerinin yurt dışı eğitim ve araştırma kurumlarıyla ilişkiler
kurulması ve bu faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge, Türk Üroloji Derneği Tüzüğünün III. Bölümü ve 19. maddesinin u
bendi olan “Derneğin amaçlarına uygun uluslararası faaliyet ve ilişkiler için yasaların cevaz
verdiği şekil ve usullere göre organizasyonlar düzenlemek, bu amaçla dernek temsilcilerini
seçmek, görevlendirmek” maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede yer alan;
a) Kurum: Türk Üroloji Derneğini
b) Başkan: Türk Üroloji Derneği Uluslararası Akademik, İdari ve Sosyal İlişkiler Kurulu
Başkanını
c) Kurul: Türk Üroloji Derneği Uluslararası Akademik, İdari ve Sosyal İlişkiler Kurulunu,
d) Üye: Türk Üroloji Derneği Uluslararası Akademik, İdari ve Sosyal İlişkiler Kurulu
üyelerini,

e) Yönerge: Türk Üroloji Derneği Uluslararası Akademik, İdari ve Sosyal İlişkiler Kurulu
Yönergesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun oluşumu ve görevleri

Kurulun oluşumu
MADDE 5- Kurulun Başkanı, Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından ürolojinin alt
branşlarından en az bir kişi olmak üzere görevlendirilen yurtdışı eğitim ve araştırma
konularında deneyimli, iyi derecede yabancı dil bilen ve iyi ilişkileri olan 7 kişi arasından oy
çokluğu ile seçilen bir öğretim üyesidir. Kurul, Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulunun her
bir üyelik için önereceği ve görevlendireceği aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Endüstri ile ilişkileri ve bu konuda çalışmaları olan bir öğretim üyesi veya klinik yöneticisi,
b) Genel Üroloji ile ilgilenen bir öğretim üyesi veya klinik yöneticisi,
c) Üroonkoloji ile ilgilenen bir öğretim üyesi veya klinik yöneticisi,
d) Androloji ile ilgilenen bir öğretim üyesi veya klinik yöneticisi,
e) Pediatrik Üroloji ile ilgilenen bir öğretim üyesi veya klinik yöneticisi,
f) Endoüroloji ile ilgilenen bir öğretim üyesi veya klinik yöneticisi,
g) Nöroüroloji ile ilgilenen bir öğretim üyesi veya klinik yöneticisi
Kurulun işleyişi
MADDE 6- Kurulun işleyişi aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Kurul üyeleri, aralarından bir öğretim üyesini genel sekreter olarak seçer.
b) Kurul her eğitim ve öğretim döneminde en az iki kez olmak üzere ve ayrıca başkanın
çağrısı ile toplanır.
c) Eşitlik halinde başkanın oyu belirleyicidir.
d) Kurul üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Üyeler art arda en fazla 3(üç) dönem görev
yapabilirler.

Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 7- Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a)

Kurulun çalışma ilkelerini oluşturmak ve Türk Üroloji Derneği Yönetim Kuruluna
sunmak,

b)

Türk Üroloji Derneğinin uluslararası politikalarının işleyişini düzenlemek ve Türk
Üroloji Derneğinin uluslararası platformda etkinliğine yardımcı olacak ortamı
oluşturmak,

c)

Mevcut uluslararası işbirlikteliklerinin işlerliğini denetlemek, geliştirilmesini sağlamak,
yeni işbirliktelikleri oluşturmak,

d)

Her türlü uluslararası işbirlikteliği ile ilgili kayıtların kurulda tutulmasını sağlamak,

e)

Kurulun belirlediği amaç ve hedefler doğrultusunda Türk Üroloji Derneği bünyesindeki
alt derneklerin ve öğretim üyeleri ile klinik yöneticilerinin uluslararası projelere
yürütücü ya da ortak olarak katılımını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak

f)

Yurt dışı bilim adamı yetiştirme ve destekleme programlarını izlemek, bunlar hakkında
öğretim elemanlarını ve tıpta uzmanlık öğrencilerini ve üroloji uzmanlarını haberdar
etmek,

g)

Proje hazırlama eğitimleri ve kursları düzenlemek, proje hazırlama destek ekibi
oluşturmak, uzman kuruluşlarca hazırlanan proje hazırlama eğitimlerine katılımı
sağlamak,

h)

Gerektiğinde kurul çalışma birimlerini oluşturmak ve çalışma birimlerinin görev
tanımlarını yapmak,

i)

Tüm elektronik haberleşme yöntemlerini kullanarak (web sayfası, mail grubu, sosyal
medya) Kurulun ülkemizdeki bilinirliğini, etkinliğini arttırmak ve öğretim elemanları,
üroloji uzmanları ve tıpta uzmanlık öğrencileri ile ilişkisini canlı tutmak,

j)

Kurul, Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içinde çalışır.

k) Kurul, başkanın önerisi ile toplanarak bu konularda kararlar alır ve Türk Üroloji

Derneği Yönetim Kurulu’na sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkan ve Kurul Genel Sekreteri
MADDE 8- Kurul başkanı ve genel sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır:
Başkanın görev ve yetkileri
a) Kurulu temsil etmek,
b) Kurulun gündemini kurul genel sekreteriyle birlikte belirlemek,
c) Kurul üyeleri arasında görev dağılımı yapmak,
d) Kurul tarafından oluşturulan görüşleri gündeme almak, ilgililere iletilmesini ve alınan
kararların uygulanmasını sağlamak,
Kurul genel sekreterinin görev ve yetkileri
a) Başkan toplantıya katılamadığında kurula başkanlık etmek,
b) Başkan ile birlikte toplantı gündemlerini belirlemek ve gerekli koordinasyonu
sağlamak
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Faaliyet Alanları
Değişim Programları, Bilimsel Faaliyetler ve Yurt Dışı Eğitimler

MADDE 9- Öğretim Elemanı Değişim Programları
a) Erasmus Programı; Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler
üretip, kısa süreli (3 ay ve 1 yıl ile sınırlıdır) tıpta uzmanlık öğrencisi ve akademik personel
değişimini kapsar. Erasmus Değişim Programı ile öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki
yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında Avrupa’daki bir yükseköğretim kurumunda
eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
b) Mevlana Değişim Programı; Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren
yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlayan bir programdır. Erasmus ve Farabi değişim

programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı
bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

c) Yukarıda tanımlanan faaliyetlerin dışında, Öğretim elemanları, üroloji uzmanları ve
tıpta uzmanlık öğrencileri ile ilgili akademik (eğitim, bilgi üretme) idari ve sosyal içerikli vb.
diğer programları düzenlemek ve desteklemek.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kurul arşivi
MADDE 10 - Kurul, gerekli belgeleri ve raporları değerlendirebilmek için Türk Üroloji
Derneği bünyesinde arşiv oluşturur.
Yürürlük
MADDE 11- Bu Yönerge hükümlerini Türk Üroloji Derneği Başkanı yürütür.
Yürütme
MADDE 12 – Bu Yönerge, Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.

