
 

 

 

ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ 
 
1- ÇALIŞMA GRUPLARININ AMACI 
Çalışma grupları, Türk Akciğer Kanseri Derneği(TAKD) tüzüğünde belirtilen 

amaçların gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan bilimsel kurullardır.  

 

2- ÇALIŞMA GRUPLARININ BELİRLENMESİ 
Çalışma Gruplarının konu ve sayıları TAKD yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

Dernek üyeleri tarafından önerilen konularda çalışma grubunun oluşturulmasına 

dernek yönetim kurulu karar verir.  

 

3- ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 
Çalışma grubuna üye olabilmek için TAKD üyesi olmak yeterlidir. Her dernek üyesi, 

en fazla iki çalışma grubun üye olabilir. Ancak, bir çalışma grubunun yürütme 

kurulunda yer alabilir. Üyelik başvurusu derneğin resmi internet sitesinden çevrimiçi 

olarak ya da üyelik başvuru formunun doldurularak dernek genel merkezin 

ulaştırılması ile yapılır.  

 

4- ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTME KURULU 

İki üyeden oluşur. Yönetim kurulu başkan ve sekreterini belirler. Yürütme kurulunun 

görev süresi bir dönem yani 2 yıldır. Yürütme kurulu üyeleri üst üste en fazla iki 

dönem aynı çalışma grubunu yürütme kurulunda görev alabilirler. Çalışma grubu 

başkan ve sekreteri, çalışma grubu gelen/giden evrak kayıt defteri üye kayıt defteri ve 

yürütme kurulu kara defterinin düzenlenmesinden de sorumludur. Yılda en az iki kez 

toplanır. Bu toplantılardan birisinin derneğin düzenlediği kongre, sempozyum ve ya 

benzeri toplantılar ile aynı gün ve yerde olması zorunludur. 

 

 

 

 



 

 

 

5- ÇALIŞMA GRUBUNUN GÖREVLERİ 

• Hasta ve yakınları için aydınlatıcı broşür, kitapçık ve toplantı (panel, 

sempozyum, konferans, kurs, seminer düzenlemek)teklif hazırlıkları yaparak 

TAKD yönetim kuruluna sunma. 

• TAKD yönetim kurulu ile iş birliği içinde çalışma grubu ile ilgili konularda bilimsel 

araştırmaları planlamak ve yürütülmesinde katkı sağlamak. 

• TAKD yönetim kurulu tarafından belirlenen konularda rehber hazırlanmasında 

görev alırlar. 

• Çalışma grupları yönetim kurulu onayı olmadan faaliyet yapamaz. 

• Çalışma grubu konusu ile ilgili olarak TAKD yönetim kuruluna önerilerde 

bulunmak. 

 

6- ÇALIŞMA GRUBUNUN MALİ YAPISI 
Çalışma gruplarının faaliyetleri sırasında gerekli olan mali destek TAKD yönetim 

kurulunca sağlanır. Çalışma gruplarının muhasebesini TAKD genel muhasebesi 

içindedir. Çalışma grupları, faaliyetinden en az 2 ay önce faaliyetin tahmini bütçesini 

TAKD yönetim kuruluna sunmak ve onay almak zorundadır.  

 

7- ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTME KURULLARININ GÖREVDEN ALINMASI 
TAKD yönetim kurulu tarafından dernek çalışma grupları yönetmeliğine aykırı 

çalıştığı tespiti yapılan çalışma gruplarının yürütme kurulları, TAKD yönetim kurulu 

tarafından görevden alınabilir. Bu durumda, ilk TAKD yönetim kurulu tarafından 

atanan yeni yürütme kurulu görevi üstlenir. 

 


