TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
MADDE 1Bu yönergenin amacı, Türk Üroloji Derneği Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nün
faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Dayanak
MADDE 2- Bu yönerge, 2809 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19 maddesi ve Türk Üroloji
Dernek Tüzüğünün, madde 3 d bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- Bu yönergede geçen;
a)
b)
c)
d)
e)

Dernek: Türk Üroloji Derneğini,
Koordinatörlük: Türk Üroloji Derneği İletişim Koordinatörlüğünü,
Koordinatör: Türk Üroloji Derneği İletişim Koordinatörünü,
Birimler: Türk Üroloji Derneği, Dernek şubelerini
İletişim Temsilcisi: Merkez Yönetim Kurulu ve Şube yönetim kurulu tarafından
görevlendirilen iletişim temsilcileri

İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatörlüğün Teşkilatı ve Görevleri
Koordinatörlüğün Görevleri
MADDE 4- Koordinatörlüğün görevleri, Derneğin mensupları ve birimleri arasında etkili
iletişimi sağlamak, Derneğin iletişim hedeflerini belirlemek, hedefe yönelik stratejiler
geliştirmek ve bu stratejilere uygun eylem programlarının uygulama sürecini yönetmek,
derneğin kurumsal kimliğini, ulusal ve uluslararası alanlarda en etkin şekilde tanıtacak,
derneğin kurumsal itibarını geliştirecek çalışmalarda bulunmaktır.
Koordinatörlüğün amaç ve görevleri doğrultusunda görev yapmak üzere Yönetim
Kurulu tarafından dernek üyeleri arasından iki yıl süreyle görevlendirilir. Koordinatör görev
süresinin bitiminde yeniden görevlendirilebilir

Koordinatörlüğün Faaliyet Alanları
MADDE 5- Koordinatörlük, bu Yönergenin 4’üncü maddesinde belirtilen amaçları
gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;
a) Derneğin kurumsal kimliğine ve itibarına değer katacak iletişim, tanıtım ve yönetim
stratejilerinin oluşturulması,
b) İletişim temsilcilerinin kendi birimlerinde ve koordinatörlükle eşgüdümlü çalışması,
c) Koordinatörlüğe bağlı olarak, faaliyetleri fiilen yürütecek tanıtım ekip ve toplulukları
oluşturulması,
d) Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevlerin yerine
getirilmesi,
e) Derneğe e-posta yoluyla veya yazılı olarak ulaşan bilgi edinme taleplerinin alınması ve bu
taleplerin sonuçlandırılması,
f) Birimlerin düzenlediği akademik, halkı bilgilendirme, sosyal etkinliklerin gerçekleştirilme
sürecinde, birimlere etkinlik formatlarının oluşturulmasında, protokol düzenlemesinde,
etkinliğin duyurulmasında vs. danışmanlık yapılması.
Koordinatörlük
MADDE 6- Koordinatörlüğün üyeleri, Koordinatör ve Yönetim Kurulu tarafından iki yıl
süreyle seçilen üyelerden oluşur.
a) Basın Bölümü
Basın Bölümü’nün görevleri şunlardır:
1- Yerel, ulusal ve uluslararası alanda dernek ilgili yazılı, sesli, görüntülü ve dijital medyayı
takip etmek, bu verileri işlemek, arşivlemek ve ilgili yöneticilere sunmak,
2- Basın kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak, derneğin haberlerinin basında etkin olarak yer
almasını sağlamak,
3- Bölüme ulaşan etkinlik, başarı vs. gibi bilgileri haber formatına dönüştürüp yayına
yönlendirmek,
4- Dernek şube ve birimlerinin internet sitelerinin güncelliğini takip etmek.
b) Sosyal Medya Bölümü
Sosyal Medya Bölümü’nün görevleri şunlardır:
1- Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulunun izin verdiği sosyal medya mecralarında kurum
hesaplarını yöneterek güncellemek,
2- Sosyal medya ve web sitelerinin takip edilme oranlarının analizlerini yapıp raporlamak.

İletişim Temsilcileri:
a) Koordinatör ile eşgüdümlü olarak çalışan İletişim Temsilcileri, dernek şube yöneticisi
tarafından görevlendirilir.
b) Yukarıda sayılan birimlerde görevli uzman ve tıpta uzmanlık öğrencileri dışında, iletişim
becerileriyle öne çıkan uzman ve tıpta uzmanlık öğrencileri koordinatörün teklifi ve Birim
Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.
c) İletişim Temsilcileri aşağıdaki görevleri, biriminden gelen haber, eleştiri ve önerileri
koordinatörlüğe iletmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 7- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8- Bu Yönerge 18 Kasım 2017 tarih ve
sayılı karar ile Türk Üroloji Derneği
Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 9- Bu Yönerge hükümlerini Türk Üroloji Derneği Başkanı yürütür.

