Türk Hematoloji Derneği
Bilimsel Alt Komiteler’de Çalışma Grupları Yönergesi
(Kabul tarihi 24.01.2017; Değiştirilme tarihi 11 Ağustos 2022)
THD: Türk Hematoloji Derneği
BAK: Bilimsel Alt Komite
1. Çalışma Grupları, THD’nin ilgili BAK’larının bünyesinde kurulur. Bir
BAK’ın bünyesinde birden fazla çalışma grubu olabilir.
2. Çalışma Gruplarının kurulmasında amaç, çok merkezli, ulusal/uluslararası
bilimsel çalışmalar yapmaktır.
3. Çalışma Grubu oluşturmak isteyen BAK çalışma hedeflerini anlatan bir niyet
mektubu ile yazılı olarak başvurur. THD Yönetim Kurulu ilgili BAK
başvurusunu değerlendirerek devam eden benzer bir çalışma olmaması ve
önerilen çalışmanın öncelikli bulunması durumunda Çalışma Grubu
kurulmasını onaylar.
4. Çalışma Grubu, bir Yürütme Kurulu’ndan oluşur. Yürütme Kurulu’nda 1
Başkan, 1 Eş Başkan 1 Sekreter bulunur. BAK Başkanı, Çalışma Grubu’nun
Yürütme Kurulu Başkanı değil ise Eş Başkan olarak çalışma grubunda yer
alır. Yürütme Kurulu’nun Başkan ve Eş Başkan dışındaki üyeleri ve sekreteri,
BAK Başkanı ve Yürütme Kurulu Başkanı’nın görüşleri alınarak THD
tarafından atanır. Yürütme Kurulu’nun Başkanı, Çalışma Grubu’nun
kurulması için BAK’a başvuran ya da BAK tarafından görevlendirilen THD
üyesidir. Eş Başkanın görev süresi BAK başkanı görevde olduğu süre ile
sınırlıdır. BAK Başkanı değişince, Eş Başkan da değişir.
5. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu’nun görev süresi 4 yıldır. Süre sonunda
THD’ye başvurarak devam eden çalışmalarını tamamlamak için 1 yıldan uzun
olmamak kaydıyla ek süre isteyebilirler.
6. Çalışma Grubu’nun başlattığı mevcut bir veri tabanı var ise veri tabanının
oluşturulmasında görev alan Yürütme Kurulu Başkanı, görevine devam etmek
istediği süre boyunca veri tabanı sorumlusudur. Bu sorumluluk veri tabanı
kayıtlarının devamlı ve güncel tutulmasını, hasta kişisel verilerinin
korunmasının sağlanmasını kapsar. Ancak veri tabanından THD’nin diğer
üyeleri bir çalışma yapmak isterlerse ilgili BAK’a çalışma önerilerini sunarak
bu veri tabanını kullanabilirler. Veri tabanı olan çalışma gruplarından
Yürütme Kurulu Başkanı görevden ayrılmak isterse, ilgili BAK Başkanı veri
sorumluluğunu görevde olduğu müddetçe yürütür. Görev süresi
tamamlandığında yeni BAK Başkanı’na devreder.
7. Çalışma Grubu’nun bilimsel çalışmalarına ve toplantılarına katılmayı kabul
eden tüm THD üyeleri Çalışma Grubu’nun doğal üyesidir.
8. Veri tabanı bir Çalışma Grubu bünyesinde kurulmadıysa ve doğrudan BAK
tarafından kuruldu ise, görev süresi dolmadan çalışma grubu kurması
gerekmektedir.
9. Çalışma Grubu, toplantıların sonuç raporlarını ve bilimsel çalışmalarının
gelişme raporları ve çıktılarını THD Yönetim Kurulu’na 6 ayda bir sunar.
10. Veri tabanı elektronik kayıt sistemi THD tarafından kurulur. Etik kurul
başvuruları THD tarafından yapılır. Çalışma yürütme kurulu tarafından
endüstri desteği bulunursa ayrıca veri girişleri için merkezlere CRO desteği
sağlanır.

11. THD Yönetim kurulu çalışma grubunun bilimsel ve sosyal aktivitelerinin
içeriklerinden ve aktivitelerin finansal yönetiminden de sorumludur.
12. Çalışma grubunun tüm aktiviteleri THD Yönetim Kurulu onayı sonrası
yapılabilir.
13. Çalışma Grupları’nın ürettiği yayınlar Türk Hematoloji Derneği yayın
yönergesine uygun hazırlanır. Başlık ya da Affliation’da “on behalf of Turkish
Society of Hematology, xxxx Scientific Subcommitee” ya da “on behalf of
Turkish Society of Hematology, xxxx Study Group” ifadesinin geçirilmesi
gerekir.

