Türk Toraks Derneği Kadın ve Akciğer Sağlığı
Görev Grubu Yönergesi
1. Görev Grubu: Türk Toraks Derneği Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu (TTD-KASGG), TTD tüzüğünde
belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu (TTD-MYK) tarafından Kadın ve
Akciğer Sağlığı alanında sınırlı bir süre için oluşturulan,kendilerine verilen sürede görevlerini tamamlayınca varlığı
sona erecek olan ve TTD Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan, tüzükte belirtilen amaçları
gerçekleştirmek ve dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla en az 3 üyeden oluşan bir kuruldur(TTD Örgüt
Yapılanma ve İşleyişi)
Diğer çalışma gruplarının yürütme kurulu (YK) başkanı hariç olmak kaydıyla TTD’nin tüm üyeleri TTD-KASGG
YK’na üye olabilir
2. Görev Grubu Üyeleri:
a. Asil üyeler: TTD-KASGG çalışmak için başvuruda bulunan gönüllü üyelerdir.
3. Görev Gruplarının Organları:
a. Görev Grubu Genel Kurulu: O görev grubunu tercih eden tüm üyelerden oluşur. Genel Kurul, görev
grubunun kısa, orta ve uzun dönemli eylem programlarını oluşturmak ve yürütme kurulunun çalışmalarını izlemek
ve denetlemekle görevlidir.
b. Görev Grubu Yürütme Kurulu: Yürütme kurulu en az 3 üyeden oluşur. Görev grubu
yürütme kurulu, TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu (TTD-MYK) tarafından Kadın ve Akciğer Sağlığı alanında sınırlı
bir süre için oluşturulan,kendilerine verilen sürede görevlerini tamamlayınca varlığı sona erecek olan ve TTD
Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan, tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve dernek çalışmalarının
yürütülmesi amacıyla en az 3 üyeden oluşan bir kuruldur(TTD Örgüt Yapılanma ve İşleyişi).
4. Görev grupları, birisi TTD Yıllık Kongresi’nde olmak üzere her yıl en az iki kez toplanmak durumundadır. Bu
toplantılarda alınan kararlar, en geç bir ay içerisinde TTD Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bir yıl içerisinde
yapılan toplantıların yarıdan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan yürütme kurulu üyelerinin üyelikleri düşer.
5. Görev Grubunun Görev Tanımları:
a. TTD Görev Grupları ülke genelinde akciğer sağlığına katkıda bulunacak görev grubu konusu ile ilgili araştırma
projelerinin planlanıp gerçekleşmesini sağlar.
b. TTD Görev Grupları meslek içi eğitim ve toplum sağlığını geliştirmeye yönelik kitap, rehber, broşür ve görsel
eğitim malzemeleri hazırlar.
c. TTD Görev Grupları yıllık kongre, TTD okulu ve TTD şubeleri bilimsel programlarının oluşturulmasına katkıda
bulunur.
d. TTD Görev Grupları genç araştırmacıların yetiştirilebilmesi için aday ve yöntem önerir.
e. TTD Görev Grupları Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu’nun eğitim müfredat programına katkıda bulunur.
f. Sağlık alanının hızlı biçimde değişime ve yeniden yapılanmaya tabi tutulduğu Türkiye’de, sağlık hizmet alanı ve
göğüs hastalıkları alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek, değerlendirmek, icracı kuruluşlara ve medyaya ve
diğer ilgili kuruluşlara değerlendirme ve öneriler yapmak.
g. Tüzük, genel kurul kararları ve sağlık politikaları ilkeleri doğrultusunda Kadın ve Akciğer Sağlığı ile ilgili
faaliyetlerde bulunmak ,projeler üretmek:

1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek ve kadın insan haklarını geliştirme yönünde faaliyetler
geliştirmek,projeler üreterek katkıda bulunmak.
Gerekçe:Sağlık herkes için doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır (TTD Sağlık Politikaları İlkeleri Madde 1).
Herkesin ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, sınıf,.. farkı gözetilmeksizin, sağlıklı olup sağlıklı kalabilmesi ,sağlığını
koruyup geliştirebilmesi,sağlığını kaybettiğinde ihtiyacı olan sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı vardır (TTD Sağlık
Politikaları İlkeleri Madde 3).Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı sonucu kadınların bazı insan haklarını
kullanamamaları nedeniyle sağlıklarıda olumsuz etkilenmektedir. Kadının insan hakları kavramını Birleşmiş Milletler
süreçlerine sokan Haziran 1993 Viyana Dünya İnsan Hakları Konferansı uluslararası kadın hareketi için bir dönüm
noktası olmuştur. 1993 Konferansı’nın kadın haklarının insan hakları olduğunu dünya gündemine taşımak için iyi
bir fırsat olduğu düşüncesiyle harekete geçen dünya kadınları, dünyanın dört bir köşesinden kadın kuruluşlarının
ve bağımsız kadınların katıldığı büyük bir Kadının İnsan Hakları kampanyasında buluşmuşlardır. Bu başarılı
kampanya sonunda devletler düzeyindeki Dünya İnsan Hakları Konferansı “kadınların ve kız çocuklarının insan
haklarının evrensel insan haklarının ayrılmaz, bölünmez ve vazgeçilmez bir parçası” olduğunu kabul etmiştir.
Günümüzde uluslararası insan hakları belgelerinde her insanın eşit ve özgür doğduğu, herkesin insan haklarına ve
temel özgürlüklerine hiçbir ayrım gözetilmeksizin fırsat eşitliği çerçevesinde sahip olduğu ve cinsiyete dayalı
ayrımcılığın kabul edilemezliği ilkeleri vurgulanmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren birçok kadın ve bazı sağlık
dernekleri kadının insan haklarını iyileştirme yönünde projeleri üstlenmiş ve özveriyle çalışmaktadır.TTD Toplumsal
Cinsiyet Ayrımcılığını kabul edilemezliğini ilkeleri içerisinde vurgulamaktadır.
2.

Dernek içerisinde ve dışarıda toplumsal cinsiyet ve Kadın Akciğer Hastalıkları konusunda farkındalık ve
duyarlılık oluşturmak,konuyu uzmanlık alanımızın gündemine taşımak için faaliyetlerde bulunmak.

3.
Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kadın sağlık politikalarında yaşanan değişimleri kamu yararını
gözeten bir bakış açısı ile irdelemek
4.
Kadın Akciğer Sağlığı alanında yaşanan değişimlerin koruyucu hekimlik açısından anlamını ortaya
koyacak çalışmalar yapmak.
5.
Tüzük,genel kurul kararları ve dernek sağlık politikaları ilkeleri doğrultusunda diğer kadın sivil toplum
kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek,bölgesel ve küresel işbirliği içerisinde Kadın ve
Akciğer Sağlığı konusunu ileri bir düzeye taşımak.
6. Görev grupları, şube yönetim kurulları tarafından kendilerine yapılan bilimsel toplantı (panel, konferans,
sempozyum vb.) önerilerini, yürütme kurulunda görüşüp karar alırlar.
7. Görev grupları, altıncı maddede belirtilen etkinlikleri gerçekleştirmek için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na
teklifte bulunmak ve bu kurulun onayını almak durumundadır. Bunu için, etkinlikler ile ilgili önerilerini, görev grubu
başkanı imzalı bir ön yazı, görev grubu yürütme kurulu kararlarının bir örneği ve kapsamlı bir öneri yazısı (amaç,
yöntem, sorumlular, organizasyon, bütçe, destekleyen kuruluşlar vb.) ile TTD Merkez Yönetim Kurulu’na iletmek
zorundadırlar. Genel Merkez, bu önerileri ilk MYK’da değerlendirmek durumundadır.
8. Görev grupları, başka dernek veya kuruluşlarla ilişkilerini Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ve aracılığıyla
sağlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve organize
etmek için görev grubu yürütme kurulu üyelerine, TTD adına yetki verir.
9. Görev grupları tarafından hazırlanan her türlü doküman, Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı alındıktan ve
Genel Merkez Yayın Kurulunun yayın ilkeleri çerçevesinde biçimlendirdikten sonra Türk Toraks Derneğinin resmi
yayını niteliği kazanır ve basılabilir.
10. Türk Toraks Derneği Genel Merkezi, dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda görev grupları
tarafından önerilen ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca uygun bulunan tüm etkinlikleri destekler, bu etkinliklerin
organizasyonuna katkıda bulunur, gerektiğinde maddi katkı sağlar.

11. TTD KASGG her türlü etkinlik ve çalışmasında gerektiğinde tıp dışı (hukuk, sosyoloji, ekonomi, mühendislik
vb.) alanlardaki uzmanlardan, TTB ve çalışma alanı ile ilgili diğer derneklerden danışmanlık hizmeti alır. Bu
danışmanlık hizmeti TTD KASGG YK, ardından MYK onayı ile gerçekleşir.

