TPHD ALT ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULMASI VE ÇALIŞMA İLKELERİ YÖNERGESİ
Amaç
Madde.1:
Bu yönergenin amacı; Pediatrik hematoloji alanında alt çalışma grubu oluşturulması ilkelerini ve
görevlerini belirlemek ve her bir alt çalışma grubunda Pediatrik Hematoloji konusunda Türkiye’de
ortak bilimsel çalışmaları organize etmek, düzenlemek, kendi çalışma alanında bilimsel standartları
hazırlamak ve veri tabanı oluşturmaktır.
Grup Yapısı
Madde.2:
TPHD Alt Çalışma grubu; başkan, sekreter ve 2 üyeden (ayrıca 2 yedek üyeden) oluşur. Alt gruptaki
bireylerin farklı merkezlerden seçilmesi esastır.
Görevleri
Madde.3:









TPHD Alt çalışma grubunun görevleri şunlardır:
Araştırma projelerini inceleyip, yürütülmesini sağlamak ve yönetim kuruluna bilgi vermek
TPHD kongrelerinin bilimsel programlarına katkıda bulunmak
İlgili konuda ulusal açıdan önemli sorunları saptamak ve bu konularda çözüm önerilerini üretmek
Alt grup çalışma alanında bilimsel standartları, tanı, tedavi ve izlem kılavuzlarını hazırlamak
İlgili konularda çok merkezli çalışmaları destekleyerek yürütülmesini sağlamak
İlgili konularda çok merkezli çalışmaların ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmasını ve bu
çalışmaların yayınlanmasını sağlamak
Alt grup çalışma alanında veri tabanları oluşturmak
Yönetim kurulu kararı ile kendisine verilecek diğer görevleri yürütmek
Denetlenmesi
Madde.4:

a) Alt çalışma grupları her yıl çalışmaları hakkında rapor hazırlayarak yönetim kuruluna yazılı ve sözlü
olarak sunar.
b) Çalışma raporunu zamanında iletmeyen alt çalışma grupları 15 gün arayla 2 kez yazılı olarak
uyarılmalarına karşın yanıt alınamadığı takdirde çalışma grubunun başkan ve sekreteri bir sonraki alt
grup seçimlerinde hiçbir alt çalışma grubuna aday olamazlar.
Alt Grubun oluşturulması ve Süresi
Madde.5:
Dernek üyeleri arasından ve disiplin cezası almamış olmak koşuluyla başkan için ayrı diğer üyeler için
ayrı seçim yapılarak belirlenir. Seçimler sempozyum veya kongreler sırasında yapılabildiği gibi
yönetim kurulu kararı ile web bazlı olarak da gerçekleştirilebilir.
Toplantılar sırasında yapılan seçimlerde; kapalı oy açık sayım sistemi uygulanır. Başkan için ayrı, diğer
üyeler için ayrı aday listeleri oluşturulur. Alt çalışma grubu başkanlıklarına aday olmak isteyenler
dilekçeyle yönetim kurulunca belirlenecek tarihe kadar yönetim kuruluna başvururlar. Bir kişi en çok
bir alt çalışma grubuna başkan olabilir. Başkan seçimi yapıldıktan sonra diğer üyelerin seçimine
geçilir. Alt çalışma grubu kendi üyeleri arasında sekreteri belirler.

Web bazlı seçimler ise TPHD resmi web sitesi aracılığı ile yönetim kurulunca düzenlenecek esaslara
göre yapılır. Öncelikle yönetim kurulu tarafından web sitesi ve e-postalarla üyelere yönelik resmi
duyuru yapılarak mevcut alt çalışma gruplarına yönelik olarak seçim sürecinin başladığı iletilir.
Öncelikle başkanlık seçimi için aday belirlenme süreci başlar. TPHD üyeleri resmi duyuru tarihinden
itibaren en az 10 gün içinde başkanlık için adaylıklarını dernek genel sekreterine e-postayla iletirler.
10 günlük süre sonunda başkanlık adayı olan dernek üyelerinin isim listeleri web sayfasından
duyurulur. Başkanlık için oy verme süresi en az 3 gün devam eder. Seçim süreci sonrasında en çok oyu
alan dernek üyeleri ilgili alt çalışma grubuna başkan seçilir. Seçilen başkanların listesi web sayfasında
ilan edilir. Bu ilanla birlikte alt çalışma gruplarının üyelerinin seçim süreci başlar. Başkan seçilemeyen
üyeler de üyelik için aday olabilir. 10 günlük aday olma süreci sonrası web sayfasında alt çalışma
grupları üyeliklerine aday olan dernek üyelerinin listesi açıklanır. Süre bitiminde “üyelik için” oy
verme süreci başlar ve 3 gün devam eder. Süre sonunda en çok oyu alan 3 üye söz konusu alt çalışma
grubu üyeliğine yönetim kurulu tarafından atanır. Üyeler kendi aralarından sekreter seçerek yönetim
kuruluna bildirir.
Madde.6:
Alt çalışma gruplarının görev süreleri 2 yıldır. Görev süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Başkanlık
ardışık olarak 2 dönemden fazla yapılamaz.
Toplantı sıklığı ve biçimi
Madde.7:
Alt çalışma grupları yönetim kurulu yılda en az 2 kez toplanır. Bu toplantılar, başka bir destek
bulunmazsa, dernek tarafından finanse edilir. Alınan kararlar ile birlikte yapılan çalışmalar hakkında
bilgiler TPHD yönetim kuruluna yılda 1 kez iletilir. Yılda en az 1 kez geniş katılımlı toplantılar
düzenleyerek önceden üzerinde çalışılmış olan konular geniş katılım ile tartışılarak sonuçlandırılır. Bu
toplantılarda alınan kararlar yılda 1 verilecek olan raporlara eklenir.
TPHD Alt Grup Araştırmalarının değerlendirilmesi
Madde.8:
Araştırma bilgi ve sonuç raporları yönetim kurulunca değerlendirilir, genel kurulun bilgisine sunulur.
Yürürlük
Madde.9:
Bu yönerge yönetim kurulunca görüşülüp onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

