Türk Toraks Derneği
TÜRK TORAKS DERNEĞİ KURUMSAL GELİŞİM OKULU YÖNERGESİ
AMAÇ

Türk Toraks Derneği (TTD) Kurumsal Gelişim Okulu (KGO), TTD’nin tüm yönetim
organlarında yönetsel görev alan üyelerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi,
eğitimlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu organıdır. TTD KGO’nun amacı
TTD’nin yönetici kadrosuna, mevcut yasalar çerçevesinde, örgütü tüzükte belirlenen amaç ve
hedeflere ulaşmada en etkin şekilde işletme konusunda eğitim vermektir
YÖNETSEL YAPI

TTD KGO 25 Şubat 2009 tarihli MYK kararı gereği kurulmuştur. Kurucu Yürütme Kurulu,
aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

•

Şule Akçay (başkan)

•

Nurdan Köktürk (sekreter)

•

Muzaffer Metintaş

•

Feyza Erkan

•

Ertürk Erdinç

•

Numan Ekim

•

Sema Umut

•

Mehmet Karadağ

•

Armağan Hazar

•

Erdoğan Çetinkaya

•

Recep Işık

Yürütme kurulu üyeleri, her genel kuruldan sonra yenilenmek üzere 2 yılda bir seçimle
belirlenirler. KGO başkanı daima TTD genel sekreteridir. Dernek başkanı ve gelecek başkan
kurulun doğal üyesidir. Kurulun diğer üyeleri; 1) eski ve yeni çalışma grubu başkanlarından 2
kişi, eski ve yeni şube başkanlarından 2 kişi, eski ve yeni yayın editörlerinden 1 kişi ve eski
dernek başkanları arasından seçilecek bir kişiden oluşur. Bu seçimler genişletilmiş yönetim
kurulunda yapılır. Bir sonraki seçim döneminde eski çalışma grubu başkanı, şube başkanı,
editör ve dernek başkanından oluşan temsilciler görevden ayrılırken, mevcut yöneticiler köprü
oluşturmak amaçlı eski yöneticilerin fonksiyonunu devralırlar.

TTD KGO Yürütme Kurulu’nun görevi; örgütün yönetim kadrosunun her türlü yönetsel
eğitim gereksinimini karşılamak ve geliştirmek üzere program ve organizasyonlar
düzenlemektir.
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kademelerindeki üyelerden gelen istek ve görüşleri dikkate alarak hazırlar, MYK onayından
sonra uygular.
1. Her yıl Haziran ayında 1 veya 2 günlük eğitim amaçlı toplantılarla örgüt üyeleri
yönetsel eğitimini organize eder.
2. Eğitim programı uygulanacak kişiler, şubeler, ve çalışma gruplarının yürütme
kurullarının seçimle yenilenen üyelerinden ve editörlerden oluşur.
3. Eğitim konuları ana hatlarıyla;
a. Çalışma grupları ve şubelerin görev tanım ve sorumluluklarını tanımlayan
yönergelerin hazırlanarak, eğitim alan üyelere aktarılması.
b. Dernek yönetiminde görevli olan üyelerin yasal sorumlulukları yönünden
bilgilendirilmesi.
c. Dernek yönetiminde görevli olan üyelere web sayfasında kendi çalışma alanlarını
ilgilendiren bölümlerinin yönetimi için eğitim verilmesi.
d. Dernek yöneticilerine toplantı yapma, karar alma süreçleri, programlama ve eylem
planları izleme, sinerjik takım çalışması konularında eğitim verilmesi

TTD KGO etkinlikleri TTD tarafından finanse edilir. TTD etik ilkeleri çerçevesinde
endüstriden koşulsuz eğitim desteği alınabilir. KGO Yürütme Kurulu yılda bir kez yıllık
kongre esnasında toplanır. KGO eğitim etkinlikleri ortak bir teorik program ve eklenecek
modüler eğitim şeklinde (şube yöneticilerine, çalışma gruplarına ayrı ayrı olmak üzere) her bir
yöneticinin bir kez eğitim almasını sağlayacak biçimde 2 yıllık dönemde birer kez yapılır.
YETKİLENDİRME
TTD Kurumsal Gelişim Okulu tüm etkinliklerde MYK’nda alınan kararlara bağlı hareket
eder.
YÜRÜRLÜK
Bu yönetmelik MYK onayı ile yürürlüğe girer.

