
TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ  
KURUMSAL İLETİŞİM KOMİSYONU  

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ 

 

1.AMAÇ VE KAPSAM  

 
Bu yönergenin amacı; Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (diğer maddelerde kısaca TTOD olarak 
kullanılacak) tüzüğüne uygun şekilde, derneğin faaliyetlerini yürütebilmek ve hedeflerine 
ulaşabilmek amacıyla kamu otoriteleri ve ilgili paydaşlarla bilgi akışı, motivasyon ve 
koordinasyonun sağlanması için gerekli iletişim süreçlerinin daha aktif olarak hayata 
geçirilmesinin sağlanmasıdır. Böylece derneğin yönetimsel işlevlerinin daha efektif hale 
getirilmesi amaçlanmıştır.  Aynı zamanda bu yönergenin amacı; ilgili çalışmaları yürütmek 
üzere oluşturulan Kurumsal İletişim Komisyonu’nun (KİK) çalışma usul ve esaslarını 
belirlemektir. 

 

2. DAYANAK  
 

Bu yönerge, TTOD’nin 2020-2024 stratejik planında yer alan hususlar nazara alınarak, 
Yönetim Kurulu’nun “Kurumsal İletişim Komisyonu” kurulmasına dair 30.05.2020 Tarih ve 17 
sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

3. GÖREVLERİ  
 

Komisyon, Dernek Yönetim Kurulu’nu her aşamada bilgilendirmek ve bazı faaliyetlerde 
birlikte hareket etmek şartıyla Yönetim Kurulu adına aşağıda sayılan görevleri üstlenir: 

· Yönetim kurulunca kararlaştırılmış stratejik hedef ve amaçların gerçekleştirilmesi için kamu 
otoriteleriyle ve ilgili paydaşlarla tüm iletişim kanallarını aktif olarak kullanmak, 

.  Derneğin aldığı kararların yönetim kurulunun uygun gördüğü hallerde duyurulmasına katkıda 
bulunmak, 

· Yönetim kurulunun uygun gördüğü hal ve şartlarda derneğin geliştirdiği ve geliştireceği plan 
ve projeler hususunda kamu otoritesi ve ilgili paydaşların görüşlerinin alınması ve 
koordinasyonun sağlanması, 

· Dernek ve aldığı kararlar hakkındaki tutumlara olumlu katkıda bulunacak tüm içsel ve dışsal 
iletişim çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi 



. Paydaşların üzerinde TTOD’un itibar analizinin yapılması ve iletişim ve mesaj iletme 
yöntemlerinin başarılarının değerlendirilmesi, 

. İletişim süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetmek ve gerektiği hallerde ilgili partnerlerle köprü 
kurmakla görevli komisyon olma özelliğinin hayata geçirilmesi, 

. İletişimle ilgili konularda karar vermeyi kolaylaştıracak etkili prosedürleri formüle etmek ve 
uygulamak, 

· Dernek yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, 

· Dernek yönetim kuruluna yıllık çalışma raporu ile genel kurula faaliyet raporu hazırlamak, 

 

4. ÇALIŞMA ŞEKLİ  
 

Komisyon, TTOD yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyelerinden oluşur. Üye sayısı 10 
kişiden fazla olamaz. Seçilen üyelerin görev süreleri 2 yıldır. Komisyon üyeliğinin herhangi bir 
sebeple boşalması halinde yapılacak değişiklikler komisyonun teklifi ve/veya yönetim 
kurulu’nun önerisi ve nihai olarak Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı ile gerçekleşir. 

Komisyon faaliyet konularına göre çalışma grupları kurabilir.  
 
İlk toplantıda başkan, başkan yardımcısı ve sekreter seçimi yapılır. 

Komisyon yılda en az 4 kez toplanır. Toplantı çağrısı sekreterya tarafından yapılır. 

 

5. MALİ HÜKÜMLER  
 

Komisyonun bağımsız bütçesi yoktur. Tüm akçeli işler Dernekler Kanunu, Dernekler 
Yönetmeliği ve ilgili mevzuat, TTOD tüzüğü hükümleri esas alınarak yürütülür. 

 

6. YÜRÜRLÜLÜK  
 

 

Bu yönerge Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulunun 03.07.2020 tarih ve 19 sayılı 
kararıyla yürürlüğe girmiştir. 

 



7. YÜRÜTME  
 

Bu yönerge Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

 


