TÜRK TORAKS DERNEĞİ
ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ
(29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.)
1. Çalışma Grupları, TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen
konularda oluşturulur. Genel Merkez Yönetim Kurulu’na ve TTD Bilimsel Komitesi'ne bağlı
olarak çalışan, solunum hastalıklarının belirli alanlarına ilgi duyan üyeleri bir araya getiren, bu
üyeler arasındaki iletişimi geliştiren, alanları ile ilgili bilimsel bilgiyi toplama, yorumlama ve
yaymayı sağlayan, eğitim, araştırma, uygun hasta bakımı ve ulusal politikalar oluşturmada
bilimsel danışman işlevi gören gruplardır.
TTD’nin tüm üyeleri ilgi duydukları konularda oluşturulmuş çalışma gruplarına birinci ve
ikinci tercih üye olabilirler. TTD üyeleri, üye kayıt formunda ilgi duydukları iki çalışma
grubunu tercih sırasına göre belirtirler. Üyeler, sadece birinci sırada tercih ettikleri çalışma
gruplarında oy kullanma ve yürütme kuruluna seçilme hakkına sahiptirler. Üyeler çalışma
grupları tercihini istedikleri her an değiştirme hakkına sahiptirler ancak yürüme kurulu
seçiminde oy kullanma veya aday olabilmek için en az son 180 gündür o çalışma grubunun
birinci seçim üyesi olmaları gerekir. Sağlık Politikaları Çalışma Grubunun seçme ve seçilme
uygulaması ayrı bir yönerge ile düzenlenmiştir.

2. Çalışma Grubu Üyeleri:
a. Asil üyeler: Üye kayıt formunda birinci veya ikinci tercihlerinde ilgili çalışma grubunda
çalışmak için başvuruda bulunan üyelerdir.
i. Birinci tercih üyeler: Çalışma Grubunu birinci sırada tercih eden üyelerdir. Yürütme
Kurulunu seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.
ii. İkinci tercih üyeler: Çalışma Grubunu ikinci sırada tercih eden üyelerdir. Yürütme
Kurulunu seçme ve seçilme hakkına sahip değillerdir. Onun dışında Çalışma Grubunun tüm
faaliyetlerinde yer alabilir. Başkanın verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirebilirler.
b. Davetli üyeler: Çalışma Grubunun çalışmalarına katkıda bulunması düşünülen ve bu
nedenle grup toplantılarına katılmaları için Grup Yürütme Kurulunun kararı üzerine Grup
Başkanı tarafından davet edilen TTD üyesi olan veya olmayan araştırmacılardır. Davetli
üyeler multidisipliner anlayışı etkin kılmak amacıyla, başka bir uzmanlık alanından olabilir.
Davetli üyeler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu toplantılarına katılabilir ancak alınacak
kararlarda oy hakkına sahip değildir. Görev süreleri Çalışma Grubu Yürütme Kurulu'nun

belirlediği süreyle kısıtlıdır. Yeni yapılan Çalışma Grubu Yürütme Kurulu seçimiyle görevleri
otomatik olarak sona erer.
3. Çalışma Gruplarının Organları:
a. Çalışma Grubu Genel Kurulu: O çalışma grubunu birinci veya ikinci olarak tercih olarak
seçmiş dernek üyelerinden oluşur. Çalışma grubunun kısa, orta ve uzun dönemli eylem
programlarını oluşturmak ve yürütme kurulunun çalışmalarını izlemek ve denetlemek
görevidir.
b. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu: Yürütme kurulu 7 üyeden oluşur. Çalışma grubu
yürütme kurulu, önceki başkan ve çalışma grubu genel kurulu tarafından yapılan seçimde en
çok oyu alan 6 üyeden oluşur. Önceki başkan doğal olarak bir sonraki yürütme kurulunda yer
alır, seçime girmez. Bu üyeleri izleyerek en çok oyu alan 4 üye yürütme kurulu yedek
üyelerini oluşturur. Kurulun görev süresi iki yıldır. Yürütme kurulunda istifa ya da üyelik
düşmesi sonrası kurulda oluşan eksiklik yedek üyeler tarafından aldıkları oya göre yapılan
sıralama gözetilerek tamamlanır.
Akciğer nakli, Göğüs Cerrahisi, Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Akciğer Patolojisi Çalışma
Grupları dışındaki tüm çalışma gruplarının yürütme kurulu üyelerinin yarıdan fazlası Göğüs
Hastalıkları uzmanlarından oluşur.
Yürütme kurulu üyeleri, kendi içlerinde görev bölümü yaparak, Yürütme kurulu başkanı,
sekreteri ve sosyal paylaşım sorumlusunu seçerler. Grup çalışmaları, yürütme kurulu
aracılığıyla sürdürülür ve kararlar oy çokluğu ile alınır. İlgili toplantılarda çalışma grubunu,
grup başkanı katılamazsa sekreter veya yetki verdiği bir diğer yürütme kurulu üyesi temsil
eder. Çalışma grubu yürütme kurulu üyelerinin seçimi iki yılda bir tekrarlanır. Seçim önceki
yürütme kurulundan en az 2 üyenin değiştirileceği şekilde organize edilir. Yürütme kurulu
başkanlığı üst üste iki dönemden fazla yapılamaz.
Çalışma Grubu Başkanı, Türk Toraks Derneği Bilimsel Komitesi'nin üyesidir. Bu komitede
yer alarak Bilimsel Komite'nin ilgili yönergedeki işlevlerine katkıda bulunur.
c. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Seçim Sistemi:
Önceki başkan dışındaki yürütme kurulunun 6 üyesinin ve 4 yedek üyesinin seçimi gizli
oylama ile gerçekleştirilir. Seçimde, yalnızca o çalışma grubunu birinci tercih olarak seçmiş
ve en az son 180 gündür o çalışma grubunda çalışan üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
Seçimden 180 gün önceki kayıtlarda o çalışma grubunun birinci seçim üyesi olanların listesi,

seçim öncesi tüm üyelere ilan edilir. Seçimde sadece seçim salonunda ve zamanında salonda
hazır bulunan üyeler oy kullanabilirler. Seçim sırasında mazereti sebebiyle yer alamayacağını
önceden çalışma grubu başkanı veya Bilimsel Komite Başkanı'na bildiren üyeler yürütme
kurulu için aday olabilirler. Önceki dönem çalışma grubu başkanı seçime girmeden doğrudan
yürütme kuruluna girer. Seçimde en çok oyu alan 6 üye önceki başkan ile birlikte yürütme
kurulunu oluşturur. Bu üyeleri izleyerek en çok oyu alan 4 üye yürütme kurulu yedek
üyelerini oluşturur. Yürütme kuruluna aday olan birinci tercih üyeler TTD Bilimsel Komite
Başkanlığına başvurarak adaylıklarını derneğin çalışma grubuna ayırdığı web sayfasında
duyurabilirler. Seçimler iki yılda bir, önceden belirlenen bir aylık takvim içinde yapılır. Seçim
sonuçları internet ortamında tüm üyelere duyurulur.
4. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Toplantıları:
Çalışma grupları, birisi TTD Yıllık Kongresi’nde olmak üzere her yıl en az iki kez toplanmak
durumundadır. Toplantılara Çalışma Grubu Başkanı, onun yokluğunda sekreteri başkanlık
eder. Bu toplantılarda alınan kararlar, en geç 10 gün içerisinde TTD Bilimsel Komite Başkanı
aracılığı ile TTD Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların
yarıdan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan Yürütme Kurulu Üyelerinin üyelikleri düşer.
5. Çalışma Gruplarının Görev Tanımları:
a.

TTD Çalışma Grupları ülke genelinde akciğer sağlığına katkıda bulunacak, temel
ulusal verileri elde edecek araştırma projelerinin planlanıp gerçekleşmesini sağlar.

b.

TTD Çalışma Grupları meslek içi eğitim ve toplum sağlığını geliştirmeye yönelik
kitap, rehber, broşür ve görsel eğitim malzemeleri hazırlar.

c.

TTD Çalışma Grupları yıllık kongre, TTD okulu ve TTD şubeleri bilimsel
programlarının oluşturulmasına katkıda bulunur.

d.

TTD Çalışma Grupları genç araştırmacıların yetiştirilebilmesi için aday ve yöntem
önerir.

e.

TTD Çalışma Grupları Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu’nun eğitim
müfredat programına katkıda bulunur.

f.

Gerekli görüldüğü durumda Okul Yönetimi ile birlikte Merkezi Kurs düzenler. Bu
kursun düzenlenmesinde çalışma grubu ilgili şube yönetimi ile temasa geçmelidir.

6. Çalışma grupları, şube yönetim kurulları tarafından kendilerine yapılan bilimsel toplantı
(panel, konferans, sempozyum vb.) önerilerini, yürütme kurulunda görüşüp karar alırlar.

7. Çalışma grupları, 5. maddede belirtilen etkinlikleri gerçekleştirmek için Genel Merkez
Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak ve bu kurulun onayını almak durumundadır. Bunu için,
etkinlikler ile ilgili önerilerini, çalışma grubu başkanı imzalı bir ön yazı, çalışma grubu
yürütme kurulu kararlarının bir örneği ve kapsamlı bir öneri yazısı (amaç, yöntem,
sorumlular, organizasyon, bütçe, destekleyen kuruluşlar vb.) ile Bilimsel Komite Başkanına
iletmek ve Genel Merkezin önerileri doğrultusunda da ilgili etkinliği biçimlendirmek
durumundadırlar. Genel Merkez, bu önerileri en kısa sürede yanıtlamak durumundadır.
8. Çalışma grupları, başka dernek veya kuruluşlarla ilişkilerini Genel Merkez Yönetim
Kurulunun onayı ve aracılığıyla sağlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü
durumlarda bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve organize etmek için çalışma grubu yürütme
kurulu üyelerine, TTD adına yetki verir.
9. Çalışma grupları tarafından hazırlanan her türlü döküman, 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
çalışma grupları tarafından önerilen ve Genel Merkez Yönetim Kurulunca uygun bulunan tüm
etkinlikleri destekler, bu etkinliklerin organizasyonuna katkıda bulunur gerektiğinde maddi
katkı sağlar.
11. TTD bünyesinde sadece Genel Merkeze bağlı çalışma grupları oluşturulur, şubeler
düzeyinde çalışma grupları kurulamaz. Ancak daha verimli ve organize çalışabilmek
amacıyla, her bir çalışma grubu değişik şube ve şehirlerde birimler veya temsilcilikler
oluşturabilir. Bu birimler veya temsilcilikler, çalışma grubu yürütme kurullarının denetimi
altında görev yaparlar ve bulundukları kentlerde yürütme kurullarının kendilerine verdikleri
görevleri yerine getirirler. Çalışma grubu yürütme kurulu, bu birimler veya temsilcilikler ile
doğrudan ilişki kurar ve tüm ülke düzeyinde çalışmalarını organize edebilir.
12. Çalışma grubu yürütme kurulu, gerekli durumlarda alt çalışma grupları oluşturabilir ve bu
kararlarını Bilimsel Komite Başkanına bildirirler. Belirtilen alt gruplarda çalışmak isteyen asil
üyeler, kendi içlerinde seçimle alt grup başkanlarını seçerler. Alt grup başkanı veya
başkanları, çalışmalarında çalışma grubu yürütme kuruluna karşı sorumludurlar ve bu kurulun
denetimi altında çalışırlar.

13. TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu, yeni çalışma grupları oluşturabilir, grup
çalışmalarının yönetmelik hükümlerine uygunluğunu izler ve çalışma grupları hakkında karar
verir.
15. TTD mevcut çalışma grupları
1. Akciğer Nakli Çalışma grubu
2. Akciğer Patolojisi Çalışma Grubu
3. Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu
4. Astım ve Alerji Çalışma Grubu
5. Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma grubu
6. Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu
7. Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu
8. Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu
9. Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
10. KOAH Çalışma Grubu
11. Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu
12. Sağlık Politikaları Çalışma Grubu
13. Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu
14. Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu
15. Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu
16. Tüberküloz Çalışma Grubu
17. Tütün Kontrolü Çalışma Grubu
18. Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu

