TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ
ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Çalışma Grupları, Türk Dermatoloji Derneği tarafından gerekli görülen konularda
oluşturulan ve Türk Dermatoloji Derneği’ne bağlı olarak çalışan bilimsel danışmanlık kurullarıdır. Türk
Dermatoloji Derneği’nin uzman üyeleri ilgi duydukları konularda oluşturulmuş Çalışma Gruplarına üye
olabilirler. Madde 2- Çalışma grubunun amacı Deri ve Zührevi Hastalıklarının özel ilgi, deneyim ve
birikim gerektiren alanlarında bilgi üretmek ve yaymaktır. Bu amaçla çalışma gruplarının görev ve
faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Çalışma alanı ile ilgili bilginin toplanması, yorumlanması ve yayılmasını sağlamak,
b) Kendi alanları ile ilgili ulusal politikalar oluşturmak, raporlar hazırlamak,
c) Üyeler arasındaki bilimsel iletişimi güçlendirmek,
d) Dernek hedefleri (eğitim, hasta bakımı, halk sağlığı) konularında çalışmalar yapmak,
e) Araştırma projeleri hazırlamak ve bunların yapılmasını organize etmek,
f) Kongre, simpozyum veya kurslarda konuyla ilgili oturumların planlanmasına katkı sağlamak
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge Türk Dermatoloji Derneği tüzüğünün 4. maddesine dayanılarak
düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4-Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir. a-Dernek:
Türk Dermatoloji Derneği
b-Yönetim Kurulu: Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu
c-Çalışma Grubu: Herhangi bir konu veya hastalık konusunda faaliyet yapmak amacıyla
oluşturulmuş gruptur.
d-Çalışma Grubu Üyeleri: Belirli bir alanda oluşturulan veya oluşturulacak bir Çalışma
Grubunda yer almak üzere başvuruda bulunan Dernek üyesi olan uzman hekimlerdir.
f-Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Çalışma Grubunda yer alan üyelerden 5 kişinin
oluşturduğu bir kuruldur.
Çalışma grubunun kurulması
Madde 5- Çalışma grubu, üyelerden gelen yazılı teklif veya Yönetim Kurulu’nun önerisiyle,
Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.
Çalışma Grubunun yapılanması
Madde 6- Çalışma Grubu; üyeler, genel kurul ve yürütme kurulundan oluşur.
a.
Çalışma Grubu Üyeliği: Derneğe üye her Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı çalışma
grubuna üye olabilir. Yeni kurulacak çalışma grubu için Yönetim Kurulu’na üyenin yazılı başvurusu
gereklidir. Kurulmuş ve Yürütme Kurulu oluşturulmuş bir çalışma grubuna üyelik için yazılı başvuru
Çalışma Grubu Yürütme Kuruluna yapılır. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyelik başvurusunu
karara bağlar. Çalışma grubu üyelerinden Derneğe ödenen aidat dışında herhangi bir ek ödenti
alınmaz. Üyeler, tercih ettikleri çalışma gruplarında oy hakkına sahiptirler ve ancak aynı dönemde
çalışma gruplarından sadece 2 yürütme kuruluna seçilebilirler. Çalışma grubu yürütme kurulu üyeleri
üst üste en fazla 3 dönem görev yapabilir.

b.
Çalışma Grubu Genel Kurulu: Çalışma grubu genel kurulu, çalışma grubunun tüm
üyelerinden oluşur. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu tüm üye listesini hazırlayarak Genel Kurul
toplanmasından en az bir ay önce listeyi Yönetim Kurulu’na bildirir. Üye listesi, çalışma grubu
yürütme kurulu seçimlerinde esas alınır. Çalışma grubu genel kurulu yılda en az bir defa tercihen
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Ulusal Kongre veya sempozyum sırasında toplanır. Yürütme Kurulu seçimi yapacak olan genel kurul
iki yılda bir Dernek Seçimli Genel Kurulu ile aynı günlerde toplanır.
Genel Kurul, Yürütme Kurulunun faaliyetlerini izler, denetler ve çalışma grubunun yıllık
programını oluşturur. İki yılda bir Yürütme Kurulunu belirleyecek seçimi yapar. Yeni yürütme kurulu
5 asil ve 3 yedek olmak üzere 2 yıllık dönem için gizli oy - açık sayım ile seçilir. Genel kurulda alınan
kararlar Yürütme Kurulu tarafından iki hafta içinde Yönetim Kuruluna bildirilir.
c.
Çalışma Grubu Yürütme Kurulu: Kuruluş aşamasında Yönetim Kurulu’nca atanan
başkan, sekreter ve 3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Çalışma grubu yürütme kurulu üyeleri
Yönetim Kurulu tarafından verilen bu görevi ilk Dernek Seçimli Genel Kurulu ile aynı günlerde
toplanacak genel kurul seçimine kadar görev yapar.
Seçilen yürütme kurulu ilk toplantıda başkan ve sekreteri belirler. Aynı dönemde çalışma
gruplarından sadece birinde yürütme kurulu başkan veya sekreterliğine seçilebilirler. Mazeretsiz
olarak üst üste 2 toplantıya katılmayanın üyeliği düşer. Ayrılan ya da üyeliği düşenin yerine Yönetim
Kurulu tarafından yedek listesinden atama yapılır. Çalışma grubu yürütme kurulunun görev süresi iki
yıldır. Çalışma grubunun devamlılığı için bir önceki yürütme kurulu başkanı yeni seçilmiş yürütme
kurulunda bir yıl süreyle danışman yürütme kurulu üyesi olarak, oy hakkı olmaksızın, görev yapar.
Yürütme Kurulu yılda en az iki kez olmak üzere çalışma grubunun etkinliklerinin gerektirdiği
sıklıkta toplanır. Yürütme kurulu toplantısında alınan kararlar karar defterinde yazılı olarak belirtilir.
Kararlar iki hafta içerisinde Yönetim Kurulu’na iletilir. Alınan kararlar Yönetim Kurulu’nca
onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Çalışma Grubu Yürütme Kurulunun görevleri
Madde 7- Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Üyeler
arasında iletişimi sağlar ve güçlendirir. Her türlü araştırma ve proje gibi etkinlik önerilerini Yönetim
Kurulu’na iletir ve onayını alır. Onaylanmış projelerin yürütülmesini izler ve denetler.
Desteklenme
Madde 8. Yönetim Kurulu, Çalışma Grubu’nun 2. maddedeki koşullara uygun olan tüm
etkinliklerini destekler ve 6. maddedeki toplantılar için maddi katkı sağlamaya çalışır.
Denetlenme
Madde 9- Yönetim Kurulu, yükümlülüklerini yerine getirmeyen Çalışma Grubu Yürütme
Kurulunu görevden alabilir. Böyle bir durumda üç ay içinde Çalışma Grubu olağanüstü genel kurulu
yapılarak yeni Yürütme Kurulu seçilmesi sağlanır. Bu süre içinde çalışma grubunun yönetimi Dernek
Yönetim Kurulu’nca yürütülür.
Bir çalışma grubu, görevini tamamlamış olması veya başka nedenlerle Dernek Yönetim Kurulu
tarafından feshedilebilir.
Yürürlük
Madde 10-Bu yönerge 16 Ekim 2008 tarihinde yapılan Türk Dermatoloji Derneği Genel
Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yönergede 21 Ekim 2021 tarihinde yapılan Türk
Dermatoloji Derneği Genel Kurulunda düzenleme yapılmıştır.
Yürütme
Madde 11-Bu yönergeyi Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu yürütür.
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