
Genç Akademisyenler Grubu (GEAK) Yönetmeliği 

Madde 1. GEAK; göğüs hastalıkları ve ilgili dallardan doçentlik öncesi akademik kadrolarda 

çalışan akademisyenlerin ve diğer kurumlarda çalışan uzmanların üye olduğu, göğüs 

hastalıkları alanında bilimsel ihtiyaçları belirleyen, bu konuda bilimsel toplantı ve çalışma 

projeleri oluşturan, bilimsel çalışmalar yapan ve bunları yayına dönüştürmeyi amaçlayan bir 

oluşumdur. GEAK aynı zamanda üyelerinin mesleki gelişimine yönelik çalışmalar planlar ve 

gerçekleştirir. GEAK, TÜSAD Merkez Yürütme Kurulu (MYK) denetiminde faaliyetlerini yürütür.  

Madde 2. GEAK Üyeliği için TÜSAD üyeliği zorunludur. 

Madde 3. GEAK üyesi olmak isteyen üyeler dernek genel merkezine özgeçmişlerini ekledikleri 

bir mail ile başvuruda bulunurlar. MYK’da üyeliğine karar verilen üyeye karar tebliğ edilir.    

Madde 4. GEAK Yürütme Kurulu; MYK temsilcisi GEAK Koordinatörü ve MYK Çalışma Grupları 

Sorumlusu dışında 7 üyeden oluşur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamaya GEAK 

Koordinatörü ve MYK Çalışma Grupları Sorumlusu katılmaz.  

Madde 5. GEAK Yürütme Kurulu görev süresi MYK görev süresi sonlanması ile biter. Seçimli 

Genel Kurul öncesinde ulusal kongrede yapılacak olan GEAK toplantısında, bir sonraki 

dönemde görev yapacak olan yeni Yürütme Kurulu üyeleri adaylar arasından gizli oylama ile 

belirlenir. GEAK Yürütme Kurulu seçimi sonrasında Yürütme Kurulu kendi arasında açık veya 

çoğunluk isterse gizli oylama ile Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreter seçer. GEAK Yürütme 

Kurulu üyeleri en fazla bir dönem görev alabilir.  

Madde 6. GEAK Yürütme Kurulu mail veya whatsapp ortamında iletişim kurar. GEAK üyeleri 

yılda bir kez ulusal kongre içinde toplanır. GEAK toplantısı MYK GEAK Koordinatörü ve GEAK 

Yürütme Kurulu Başkanı ortak başkanlığında gerçekleştirilir. Toplantıda yapılan çalışmalar 

hakkında bilgi verilir, gelecek bir yılın planlaması yapılır ve öneriler alınır. Toplantı tutanağı bir 

rapor halinde TÜSAD Genel Merkezi’ne iletilir.   

Madde 7. Üyelerden gelen istekler doğrultusunda yapılacak olan çalışmaların kararının 

alınması, çalışma yürütücülerinin ve proje sorumlusunun belirlenmesi, katılımcı merkezlerin 

ve isimlerin belirlenmesi, yayın aşamasında isim sıralaması kurallarının belirlenmesi, çalışma 

metodolojisinin oluşturulması, vb gibi konularda GEAK Yürütme Kurulu karar verir. Alınan 

kararlar bir rapor şeklinde mail ile TÜSAD Genel Merkezi’ne iletilir. İlk MYK toplantısında proje 

görüşülür ve gerektiğinde çalışma ile ilgili öneriler GEAK Yürütme Kurulu Başkanı’na iletilir. 

MYK’nın onayı ile çalışma başlatılır.  

Madde 8. GEAK üyesi olmayan doçent ve profesör ünvanlı akademisyenler GEAK Yürütme 

Kurulu veya MYK daveti üzerine GEAK çalışmalarına katılabilir.  

Madde 9. Bilimsel toplantı kararı alınırsa bu karar MYK’ya bildirilir ve MYK onayı ile ve TÜSAD 

Akademi işbirliği içinde toplantı gerçekleştirilir. 

Madde 10. GEAK Yürütme Kurulu Başkanı gerekli gördüğü durumlarda ilgili çalışma grubu 

başkanı veya başkanları ile iletişime geçebilir, görüş isteyebilir ve görüş sunabilir. 



Madde 11. GEAK Yürütme Kurulu Üyesi’nin istifası TÜSAD Genel Merkezi’ne yapacağı başvuru 

ile ilk MYK toplantısında karara bağlanır ve kendisine karar tebliğ edilir. Bu MYK toplantısında 

istifa eden üyenin yerine yeni bir üye atanır. Ulusal kongrede yapılan GEAK toplantısına 

mazaretsiz katılmayan Yürütme Kurulu Üyesi’nin görevi MYK kararı ile iptal edilir ve yerine yeni 

bir üye atanır. 

Madde 12. GEAK eğitim toplantılarına sadece GEAK üyeleri katılabilir.  

Madde 13. Yönetmelikte yer almayan konularda MYK karar verir. 

Madde 14. Bu yönetmelik TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu 22.09.2019 tarihli toplantısında 

kabul edilerek yürürlüğe girmiştir 

 


