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TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ AR-GE FAALİYETİ YÖNERGESİ 

1. AMAÇ

Bu yönergenin amacı; Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin (TTOD) Tüzüğüne uygun 

şekilde, ülkemizde tıbbi onkoloji alanındaki araştırma-geliştirme faaliyetlerinin 

iyileştirilmesi ile bu konuda çalışmak üzere kurulacak komisyonun çalışma usul ve 

esaslarını belirlemektir. 

2. KAPSAM

Bu yönerge, TTOD’un onkolojik araştırma geliştirme alanındaki tüm faaliyetlerini ve 

bu konuda kurulmuş Ar-ge Komisyonu’nun çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

3. DAYANAK

Bu yönerge, TTOD’un 2014-2018 stratejik planında yer alan konular dikkate alınarak,  

Yönetim Kurulu’nun 18.04.2014 tarih ve 03 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. TANIMLAR

Dernek, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’ni;  

Üye, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyelerini, 

Sağlık otoritesi, Sağlık Bakanlığı ve ilgili alt birimlerini;  

Endüstri, ilaç şirketleri ve sağlık alanında faaliyet gösteren diğer şirketler ve ilgili 

kuruluşları;  

Finansal kaynak; TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Fonları, ilaç şirketleri ve dernekler başta 

olmak üzere olası kuruluşlardan sağlanan her türlü maddi desteği tanımlar. 

5. AR-GE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

5.1. Dernek, ülkemizde onkoloji alanında Ar-Ge (preklinik ve klinik çalışmalar)

faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusundaki yapılacak faaliyetlerin 

yürütülmesi, koordinasyonu ve takibini sağlamak amacıyla bir Ar-Ge Komisyonu 

oluşturur. 

 5.2. Ar-Ge Komisyonu, biri araştırmalardan sorumlu Dernek Yönetim Kurulu üyesi 

olmak üzere 11 kişiden oluşur. Bu komisyona bir uzman ve bir yan dal asistanı, genç 

onkolog temsilcisi de gözlemci olarak katılır. 

 5.3. Ar-Ge komisyonu üyeliği için, uluslararası çalışmalara katılmış veya kendisi en 

az bir prospektif çalışma yürütmüş veya ulusal/uluslararası düzeyde preklinik/klinik 

araştırmalar, istatistik vb. konular da eğitim almış, halen öğretim üyesi olan veya en 

az 5 yıl öğretim üyeliği yapmış üyeler arasından seçim yapılır. Eğitim araştırma 

hastanelerindeki eğitim sorumluları ve doçent/profesörler de bu tanım içindedir.  
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 5.4. Komisyon Üyelerinin görev süresi en fazla 4 yıldır. Ancak her iki yılda bir 

Dernek Yönetim Kurulu değiştiğinde 4’ünün görev süresi tamamlanır, diğer 3 üye, 

yeni seçilen üyelerle birlikte komisyon üyeliği görevine devam ederler.  

 5.5. Komisyon üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yapılacak 

değişiklikler komisyonun teklifi ve/veya Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Dernek 

Yönetim Kurulu’nun onayı sonucu gerçekleşir. 

 5.6. Yönetim Kurulu gereklilik halinde Ar-Ge Komisyonu üyelerinin görev süresini 

uzatabilir. 

 5.7. Ar-Ge Komisyonu Dernek Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

 5.8. Komisyon başkanlığı komisyon üyesi Yönetim Kurulu üyesi tarafından 

yürütülür. Komisyon ilk toplantısında başkan yardımcısı ve genel sekreter seçimini 

yapar. 

  5.9. Komisyon yılda en az 2 kez toplanır. Sekreterya işleri TTOD sekreteryası 

tarafından yürütülür ve toplantı çağrıları TTOD sekretaryası tarafından yapılır . 

 

6. AR-GE KOMİSYONU GÖREVLERİ 

Komisyon, Dernek Yönetim Kurulu’nu her aşamada bilgilendirmek ve bazı 

faaliyetlerde birlikte hareket etmek şartıyla Yönetim Kurulu adına aşağıda sayılan 

görevleri üstlenir: 

 6.1. Ülkemizde onkoloji alanında Ar-Ge (preklinik ve klinik çalışmalar) 

faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusundaki çalışmaların yürütülmesini, 

koordinasyonunu ve takibini yapmak, 

  6.2. Faaliyet alanındaki sorunları tespit ederek, çözüm önerileri üretmek ve bu 

önerileri hayata geçirmek, 

 6.3. TTOD stratejik planı temel alınarak konunun paydaşları nezdinde girişimlerde 

bulunmak, 

  6.4. Dernek Yönetim Kurulu tarafından verilen bu konudaki diğer görevleri yerine 

getirmek, 

  6.5. Dernek Yönetim Kuruluna yıllık çalışma raporu hazırlamaktır. 

 

7. BAŞLICA ÇALIŞMA ALANLARI 

Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere başlıca geliştirilmesi gereken noktalar aşağıdadır: 

 7.1.  İlgili kanun ve yönetmelik kısıtlılıkları: Ülkemizde araştırma ile ilgili 

faaliyetleri düzenleyen kanun ve yönetmelikleri araştırma faaliyetlerini kolaylaştıracak 

biçimde geliştirmek üzere ilgili otoriteler nezdinde faaliyetlerde bulunmak ve 

önerilerde bulunmak. 
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 7.2.  Zaman kısıtlılığı: Tıbbi onkologların çalışma koşullarının AR-GE 

kapsamındaki araştırmalara zaman ayırabilecek şekilde düzenlenmesi için gerekli 

girişimleri yapmak. 

 7.3.  Araştırma eğitimi: Preklinik ve klinik araştırma eğitimini artırmak ve bu 

eğitimi tıbbi onkoloji yan dal eğitiminin bir parçası haline getirmek.  Ayrıca 

onkologların bilgi düzeyinin arttırılması, araştırma konusunda yetkin onkologların 

yetiştirilmesi için kurslar ve eğitim toplantıları yapılması, onkologların yurt dışında ilgili 

kurs ve eğitimlere gitmelerinin özendirilmesi ve desteklenmesi. 

  7.4.  Finans: Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek için gerekli finans finans kaynaklarının 

tespiti,  bu kaynaklara ulaşmanın kolaylaştırılması, kaynakların çeşitlendirilmesi ve 

arttırılması ve araştırmacılara kaynaklara ulaşım konusunda rehberlik yapılması. 

 7.5. Araştırmacıya Destek: Araştırma yaparken veri toplama, istatistiksel analiz, 

protokol yazma etkinliklerinde gereksinimlerin belirlenmesi ve bu gereksinimlerin 

sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunulması  

 7.6. Teşvik Etme: Araştırıcıların özendirilmesinin ülkemizde yapılacak olan 

araştırmalara olumlu katkıda bulunacağı düşüncesi ile, araştırıcıların yaptıkları veya 

katıldıkları araştırmalardan gerektiğinde ücret alabilmelerinin sağlanması. 

 7.7. Ar-Ge Desteği: TTOD’un halen yürütmekte olduğu Ödül ve Destek 

Programının yürütülmesi, geliştirilmesi.  Bu program çerçevesinde dernek, yönergesi 

uyarınca proje aşamasında ve yayınlandıktan sonra bilimsel araştırmalara, Ar-Ge 

konusunda eğitim ve kongre katılımlarına destek verilmesi. Ödül ve Destek 

Programı’nda önerilen değişikliklerin Yönetim Kurulu’nun onayına sunulması. 

 

9. MALİ HÜKÜMLER  

Komisyonun bağımsız bütçesi yoktur.  Mali İşlemler Dernekler Kanunu, Dernekler 

Yönetmeliği ve ilgili mevzuat ile TTOD Tüzüğü hükümleri esas alınarak yürütülür. 

 

10. YÜRÜRLÜLÜK  

Bu yönerge Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulunun 15.11.2014 tarih ve 08 

sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir. 

 

11. YÜRÜTME  

Bu yönerge Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 


