
 
 
Why Form an ISPOR Student Chapter? (Turkish 
Translation) 
 
Neden ISPOR Öğrenci Bölümü Oluşturulmalı? 
 
 
ISPOR Student Network Initiatives 

ISPOR Öğrenci Ağı Girişimleri 

 

● Increase participation in ISPOR activities 

ISPOR faaliyetlerine katılımı artırın 

● Enhance knowledge sharing in the field of HEOR 

Sağlık ekonomisi ve sonuç araştırması alanında bilgi paylaşımını geliştirmek 
(HEOR) 

● Bringing together academia, industry, and government 

Akademiyi, endüstriyi ve hükümeti bir araya getiriyorAct as a forum for the 
presentation of innovative ideas 

● Create awareness of the latest advances in HEOR 

HEOR'daki en son gelişmeler hakkında farkındalık yaratın 

● Provide opportunities for professional development  

Mesleki gelişim için fırsatlar sağlayın 

● Familiarization with and contribution to the ISPOR society 

ISPOR toplumuna aşinalık ve katkı 



 

HEOR = health economics and outcomes research 

 

 

Value for: 
Chapter Leaders 

Bölüm liderleri için değer 

 

● Developing your social network 

Sosyal ağınızı geliştirmek 

● Building your professional network 

Profesyonel ağınızı oluşturmak 

● Obtaining leadership skills 

Liderlik deneyimi elde etmek 

● Developing professional skills 

Mesleki becerilerin geliştirilmesi 

● A lot of fun! 

Çok eğlenceli! 

 

Value for: 
Student Members 

Öğrenci Üyeler için Değer 

 

● Participation in ISPOR activities 



ISPOR faaliyetlerine katılım  

● Preparation for life after education 

Eğitim sonrası hayata hazırlık 

● Access to ISPOR resources: Webinars, Internship & Fellowship Directories,  

ISPOR kaynaklarına erişim: Web Seminerleri, Staj ve Burs Dizinleri  

● Travel Grants, Dymaximum, Discounts 

Seyahat Hibeleri, Dymaximum, İndirimle 

● Participation in ISPOR activities 

 • ISPOR faaliyetlerine katılım 

 

 
 
 
Value for: Institutions 
Kurumlar için Değer 

● International exposure 

Uluslararası sunum 

● Worldwide recognition 

Dünya çapında tanınırlık 

● Collaborations 

İşbirlikleri 

 

"Initiating an ISPOR Student Chapter provided me with valuable experience that I wouldn't have 
obtained otherwise! Connecting with the ISPOR society really helped in being globally 
connected to others working in the field of HEOR!" 

ISPOR Öğrenci Bölümünü başlatmak bana başka türlü elde edemeyeceğim değerli bir deneyim 
sağladı! ISPOR toplumu ile bağlantı kurmak, HEOR alanında çalışan diğerleriyle küresel olarak 
bağlantı kurmaya gerçekten yardımcı oldu! " 



 

Five steps towards an ISPOR Student Chapter 
ISPOR Öğrenci Bölümüne doğru beş adım 
 
Step 1: Institutional support 
Adım 1: Kurumsal / üniversite desteği 
 

● Faculty Advisor to supervise Leaders 

Fakülte Danışmanı Liderleri denetleyecek 

● Endorsement by the institution e.g. Faculty or Department 

Kurum tarafından onay, ör. Fakülte veya Bölüm 
 
 
Step 2: Board constitution 
İkinci adım: Yönetim kurulu oluşumu 
 

● Chapter Leaders are ISPOR Members 

Bölüm Liderleri ISPOR Üyeleridir 

● Required: President, Treasurer, Secretary 

Gerekli: Başkan, Sayman, Sekreter 

● Treasurer or Secretary is Vice-president 

Sayman veya Sekreter, Başkan Yardımcısıdır 

● Optional: Separate Vice-president 

İsteğe bağlı: Ayrı Başkan Yardımcısı 

 
 
Step 3: Document preparation 
Üçüncü adım: Belge hazırlama 
 



● Complete the application and provide: Letter of intent, institutional approval letter, 
names of Chapter Leaders, Faculty Advisor CV, and constitution 

Başvuruyu tamamlayın ve şunları sağlayın: Niyet mektubu, kurumsal onay mektubu, 
Bölüm Liderlerinin isimleri, Fakülte Danışmanı CV ve anayasa 

 

Step 4: Chapter application 
Dördüncü adım: Bölüm uygulaması 
 

● E-mail the required documents from STEP 3 to studentnetwork@ispor.org 

STEP 3'ten gerekli belgeleri studentnetwork@ispor.org 'a e-posta ile gönderin. 

● Congratulations! Your ISPOR Student Chapter application has been submitted 

Tebrikler! ISPOR Öğrenci Bölümü başvurunuz gönderildi 
 
 
Step 5: Getting started 

Beşinci adım: Başlarken 

● Be appointed to a Mentor Student Chapter 

Mentor Öğrenci Bölümüne atanmak  

● Organize events and apply for grants 

Etkinlikler düzenleyin ve hibelere başvurun 

● Participate in Chapter President calls 

Bölüm Başkanı çağrılarına katılın 

● Access the President Resource Center 

Başkan Kaynak Merkezine erişin 
 
 
Tips 
Faydalı ipuçları 

mailto:studentnetwork@ispor.org
mailto:studentnetwork@ispor.org


● The Chapter Development Committee is there to guide you through the 
application process. 

Bölüm Geliştirme Komitesi, başvuru sürecinde size rehberlik etmek için oradadır. 

● When finding support within your institution, ask for some basic resources to get 
the chapter going 

Kurumunuzda destek bulurken, bölümün devam etmesi için bazı temel kaynaklar 
isteyin. 

● Discuss how finances can be arranged, so that you will be able to receive and 
provide funding. 

Finansman alabilmeniz ve sağlayabilmeniz için finansmanın nasıl düzenlenebileceğini 
tartışın. 

● Templates for all required documents are provided online and by the Chapter 
Development Committee. 

Gerekli tüm belgeler için şablonlar çevrimiçi olarak ve Bölüm Geliştirme Komitesi 
tarafından sağlanır. 

 

 

For more information, visit the ISPOR website (www.ispor.org) or get in contact with the 
Chapter Development Committee (studentnetwork@ispor.org) 

Daha fazla bilgi için ISPOR web sitesini (www.ispor.org) ziyaret edin veya Bölüm 
Geliştirme Komitesi ile iletişime geçin (studentnetwork@ispor.org) 
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