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TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak, Tanımlar
AMAÇ
Madde 1-- Bu yönergenin amacı, Türkiye Parazitoloji Derneği (TPD)’ne bağlı olarak Çalışma
Gruplarının oluşturulma ilkelerini, kurulma ve çalışma prensiplerini yetki ve sorumluluklarını
düzenlemek, bu konudaki usul ve esasları tanımlamaktır.
DAYANAK
Madde 2-- Bu yönerge TPD Tüzüğü’nün 2. maddesine dayanarak hazırlanmıştır
TANIMLAR
Madde 3-- Bu yönergede geçen;ı
a) Dernek: Türkiye Parazitoloji Derneği (TPD)’ni,
b) Yönetim Kurulu: Türkiye Parazitoloji Derneği Yönetim Kurulu’nu
c) Çalışma Grubu: Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen konularda oluşturulan ve bu kurula bağlı
olarak bilimsel çalışmalar gerçekleştiren yapıları tanımlamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Gruplarının Amacı, Kuruluşu, İşleyişi
Çalışma Gruplarının Amacı
Madde 4-- Çalışma Gruplarının amacı tıbbi ve veteriner parazitolojinin özel ilgi, deneyim ve birikim
gerektiren alanlarında ayrıntılı ve derinlemesine bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek,
standartlar geliştirmek, yol haritası belirlemek, toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmaktır.
Çalışma Grubunun Kuruluşu
Madde 5-- Çalışma Grubu, Yönetim Kurulu’nun veya üyelerin teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile
kurulur. Bir Çalışma Grubu kurmak üzere yapılacak başvuru için, en az üç üyenin Çalışma Grubu’nun
amaç ve hedeflerini belirten bir dilekçe ile TPD Yönetim Kurulu’na başvurmaları gerekir. Yönetim
Kurulu onayının ardından Çalışma Grubunun üyelerinin arasından seçim ile bir başkan ve bir sekreter
belirlenmesi gerekir. Toplantılar, Çalışma Grubu üyelerinin salt çoğunluğu ile yapılır.
Üyeler
Madde 6-- Çalışma gruplarının üyeleri, grubun çalışma alanındaki yetkinliklerini deneyimleri ve
yayınları ile kanıtlamış TPD üyesi kişilerden oluşur. Çalışma Grubu kurulduktan sonra yeni üye kabulü,
çalışma grubu üyelerinin yazılı teklifi ve TPD Yönetim Kurulunun onayı ile olur. Teklif, grup üyelerinin
salt çoğunluğunun imzası bulunan ve yeni üyenin gruba sağlayacağı katkıyı ve özgeçmişini içeren bir
dilekçe ile yapılır. TPD Yönetim Kurulu bu teklifi ilk toplantısında değerlendirir ve sonucu Çalışma
Grubu başkanına bildirir.
Çalışma grubunun faaliyeti kapsamında, TPD üyesi olmayan ve farklı bilim dallarındaki uzmanlıklarına
ihtiyaç duyulan kişiler, belirli bir araştırma veya faaliyet çerçevesinde çalışma grubuna üyelikleri
olmaksızın, geçici olarak davet edilebilirler. Bu durumda çalışma grubu başkanı, geçici olarak davet
edilen bu kişiler hakkında yönetim kuruluna bildirimde bulunur.
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Çalışma Grubu üyelerinden TPD’ye ödenen aidat dışında ek üyelik aidatı alınmaz. Toplantılara bir
yılda iki kez, geçersiz bir nedenle katılmayan üyelerin üyelikleri sona erer.
Çalışma Grubunun Görevleri
Madde 7-- Çalışma Grubunun görevleriİ
a) Tıbbi ve Veteriner Parazitoloji ile ilgili alanlarda bilimsel standartları belirlemek, ulusal ve
uluslararası çalışmaları izlemek, ilgili alandaki verileri derlemek, bilimsel projeler üretmek,
uygulama, kaynak bulma çalışmaları yapmak
b) Sempozyumlar, kurslar, atölye çalışmaları düzenleyerek alandaki güncel bilgileri ve
standartları TPD üyelerine yaymak
c) Kitap yazmak, bilimsel yayın ve kılavuzlar çıkarmak, araştırma veya laboratuvar protokolleri
hazırlamak
d) TPD’nin, Çalışma Grubu ile benzer alanlarda faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası diğer
derneklerle işbirliği yapması için ön protokolleri hazırlamak,
e) Çalışma alanlarında resmi kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,
f) Yönetim Kurulu tarafından alanı ile ilgili olarak verilen görevleri gerçekleştirmektir.
Madde 9— Çalışma Grupları bilimsel etkinliklerini (sempozyum, kurs, broşür, kitap ve benzeri) benzer
alanda faaliyet gösteren diğer derneklerle işbirliği içinde düzenlerler. Bu amaçla TPD Yönetim
Kurulunun onayı alındıktan sonra, ilgili derneklerin yetkili kurulları ile iletişim kurarak ortak çalışma
protokolleri oluşturulur.
Madde 10— Çalışma Grupları TPD Yönetim Kurulundan yetki aldıktan sonra; resmi kurum ve
kuruluşlarla özel firmalara danışmanlık yapabilir veya araştırma vb. hizmeti verebilirler;
Madde 11— Çalışma Grubunun hazırladığı her türlü doküman, TPD Yönetim Kurulu tarafından
onaylandıktan sonra TPD adına basılabilir, dağıtılabilir.
Çalışma Grubunun İşleyişi
Madde 12— Çalışma grubu başkan ve sekreteri, Yönetim Kurulu onayının ardından en geç bir ay
içinde yapılacak olan ilk toplantı veya e-toplantıda grup üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu
gerekli gördüğü hallerde başkan ve sekreteri atayabilir. Başkan ve Sekreter seçimi her yıl
tekrarlanır.Görev süresi biten bir başkan veya sekreter yeniden seçilebilir veya atanabilir
Madde 13— Çalışma Grupları, kuruluşları onaylandıktan sonra üç ay içerisinde grubun amaçları,
hedefleri, işleyiş ve görevlerini içeren usul ve esasları hazırlayarak TPD Yönetim Kurulu’na sunarlar.
Çalışma Grubu usul ve esasları, Dernek Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlük kazanır.
Çalışma Grupları TPD Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışırlar. Çalışma Grubu yılda en az iki kez olmak
üzere, gereken sıklıkta toplanır. Toplantıda alınan kararlar, karar defterine aktarılır ve TPD Yönetim
Kurulu’na bildirilir.
Çalışma Grubu Başkanı, Çalışma Grubu’nun bir yıl içindeki faaliyetlerini yazılı olarak her yılının eylül
ayı içerisinde TPD Yönetim Kurulu’na sunar.
Madde 14— Çalışma Grupları, bilimsel bir etkinlik (kurs, sempozyum, çalıştay, seminer düzenlenmesi,
basılı materyal hazırlanması, bilimsel etkinliklere katılım vb.) düzenlemek istediğinde, en az 3 ay
öncesinden Başkanları aracılığıyla etkinliğin adı, amacı, yöntemi, mekanı, bütçesi (olası gelir ve
giderleri), organizasyon sorumlularını içeren bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na başvurur. Öneri, TPD
Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında değerlendirilir. TPD Yönetim Kurulu, ek önerilerde bulunabilir
veya açıklama isteyebilir. Faaliyet sonlandığında da bir ay içerisinde (katılımcılar, program, gelir ve
giderlerini içeren ) bir rapor oluştururlar.
Madde 15— Çalışma Gruplarının düzenlediği bilimsel etkinliklerden oluşan gelir ve giderlerin
muhasebesi Dernek saymanlığı tarafından yürütülür. Ancak ön muhasebe işlemlerinin yapılması için
Dernek yönetim kurulu tarafından bir çalışma grubu üyesi yetkilendirilebilir
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Madde 16-- TPD Yönetim Kurulu; Çalışma Grubu faaliyetlerinin ve çalışmalarının yönerge
hükümlerine uygunluğunu denetler.
Çalışma Grubu Üyeliğinin Sona Ermesi ve Grubun Kapatılması
Madde 17-- Her üye çalışma grubundan kendi isteğiyle ayrılabilir. Bir üyenin Çalışma Grubu
çalışmalarına gerekli ve yeterli katkı yapmaması veya bu yönergeye ve Çalışma Grubu amaçlarına
aykırı çalışma yürütmesi durumunda, üyeliği Yönetim Kurulu tarafından Çalışma Grubu Başkanı’nın
teklifi üzerine veya res’en sona erdirilebilir. Aynı şekilde görevden alınan Çalışma Grubu Başkan ve
Sekreteri’nin de Çalışma Grubu üyeliği sona erer.
Madde 18-- Bir Çalışma Grubu, grubun görevini tamamlamış olması nedeniyle veya Çalışma Grubu
üyelerinin 2/3 çoğunluğunun bu yöndeki teklifi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından kapatılabilir.
Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne aykırı yürütülen çalışma ve /veya herhangi bir zorunlu neden
oluştuğunda bir Çalışma Grubu’nun herhangi bir üyesini veya tümünü görevden alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler
YÜRÜRLÜK
Madde 19 - Bu yönerge, TPD Yönetim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 20 - Bu yönergeyi TPD Yönetim Kurulu yürütür.
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