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Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi:.
Derneğin adı: Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’dir. Önceki adı Türk
Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği olup Türkçeleştirme amacı ile Türk Kulak
Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği olarak değiştirilmiştir. Dış ülkeler ile temaslarda
‘Turkish Society of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery’ adı kullanılacaktır.
Derneğin merkezi: İstanbul’dur.
Madde 2- Dernek Kurucuları ve Kuruluş Tarihi:
Dernek 8 Mayıs 1930 tarihinde Tütün Çıkmazı No: 8 Galatasaray - İstanbul’da Türk Oto-RinoLarengoloji Cemiyeti adı altında kurulmuştur. Kurucular KBB uzmanları Ziya Nuri Birgi, Sani
Yaver,
İhya
Salih
İşanç,
Ahmet
Ata
Olgaç,
Haydar
İbrahim
Aydar’dır.
Madde 3- Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Sürdürülecek Çalışma Konuları
ve Alanları:
Derneğin amaçları: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi bilim dalını ve topluluğunu
ülkemizde ve uluslararası ortamlarda temsil etmek; bu bilim dalı ile ilgili kişisel ve toplumsal
sorunlarla ilgilenmek, toplumu bu konularda aydınlatmak; Kulak Burun Boğaz uzmanları ve Kulak
Burun Boğaz Uzmanlık Öğrencileri(asistanlar) arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamak; etik ve
deontolojik ilkeleri yaygınlaştırmak ve uygulanmasını sağlamak; bu bilim dalının kalkınmasına ve
gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Derneğin çalışma alanı: Dernek sağlık alanında çalışır.
Derneğin çalışma konuları ve biçimleri:
a- Halk sağlığını korumak amacı ile uzmanlık dalımızla ilgili koruyucu ve tedavi edici
çalışmalar yapmak,
b- Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresini ve her türlü yurt içi,
yurt dışı, ulusal ve uluslararası kongre ve bilimsel toplantıları düzenlemek, gereğinde maddi
ve manevi destek sağlamak; Danışma Kurullarınca seçilen Ulusal Kongre Organizasyon
Kurullarına (UKOK) maddi ve manevi desteği sağlamak,
c- Üyelerinin ve temsilcilerinin yurt dışı toplantılara katılmasını sağlamak, yabancı ülkelerdeki
dernek ve kuruluşların benzer üyelerini ülkemizdeki toplantılara katılmaya davet etmek,
d- Basın yayınla ilgili yasalara uygun olarak kitap, dergi, kaset, CD, broşür ve kongre
tutanakları basmak ve yaymak, gereğinde imtiyaz almak,
e- Kitaplık kurmak, bilimsel içerikli filmler hazırlamak ve ilgili kanunlar uyarınca yurt
dışından benzeri filmleri getirmek,
f- Bilimsel çalışmalara yardımcı olmak amacıyla yurt içinden ve dışından konu ile ilgili uzman
ve teknisyen temin etmek,
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g- Türkiye'de tüm Kulak Burun Boğaz uzmanlarını ve Kulak Burun Boğaz Uzmanlık
Öğrencilerini(asistanlar) kapsamına alan ve onların sosyal, ekonomik, bilimsel dayanışma
ve yardımlaşmalarını, bilim ve teknoloji alanında gelişmelerini sağlamayı amaçlayan bir
vakfın veya derneğin kurucu üyesi olmak veya kurulmuş olan vakıfları ve dernekleri
desteklemek,
h- Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi sırasında ana kurucusu
olduğu Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Kurucular Kurulu’na on,
Yönetim Kurulu'na üç, Denetleme Kurulu'na üç, Danışma Kurulu'na üç üye seçmek,
i- Türkiye’de Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanlık eğitiminin kalitesini
arttırmak ve standardizasyonuna katkıda bulunmak amacı ile ‘Türk Kulak Burun Boğaz ve
Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu’nun oluşmasını sağlamak, çalışma ve işleyişini
gözetmek, bu kurulun bütçesini karşılamak ve Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş
Boyun Cerrahisi Kongresi sırasında Genel Kurulu’nun yapılmasına yardımcı olmak,
j- Gerekli görüldüğü hallerde iktisadi işletmeler açmak, işletmek ve kiralamak,
k- Ülkemizi Türk Tabipler Birliği, International Federation of Oto-Rhino-Laryngological
Societies (IFOS), European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS),
Balkan Society of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery ve benzeri ulusal ve
uluslararası mesleki kuruluşlarda temsil etmek, bu kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
l- Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında yapılan ulusal ve uluslar arası
toplantıları organize etmek ilgili bilimsel toplantı ve çalışmalara maddi ve manevi
desteklerde bulunmak
m- Ülkemizde Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında çalışacak insan gücü ve
politikalarını oluşturmak amacı ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
n- Üyeler arasında sosyal dayanışma ve iletişimi sağlamak amacı ile etkinliklerde bulunmak,
o- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için gelirlerinin %80 ini bu yolda harcayabilir.
p- Türkiye’deki tüm Kulak Burun Boğaz uzmanları ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
uzmanlık öğrencilerine ( asistanlara ) yönelik olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinde
bulunabilir, eğitim ve öğretim desteği verebilir, bu amaçlar doğrultusunda, uygun gördüğü
kurumları oluşturabilir, gerekli bütçeyi ayırarak harcama yapabilir, gayrimenkul alabilir ve
personel istihdam edebilir.

Madde 4- Dernek Üyeleri, Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:
Üyelik asil ve onursal olmak üzere iki şekilde olur.
Asil Üye: Gerçek ve tüzel kişiler bu Derneğe üye olma başvuru hakkına sahiptir. Kulak Burun
Boğaz Uzman hekimleri ve Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Öğrencileri(asistanlar) kişinin başvurusu
ve Derneğin Yönetim Kurulu kararı ile asil üyeliğe kabul edilirler. Asil üyeler yıllık aidat ödemekle
yükümlüdürler.
Onursal Üye: Yurt içinde ve dışında Derneğe karşı yakın ilgi gösterenler ve destek olanlar,
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çalışmalarıyla Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında yüksek başarılar sağlamış, bu
bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş kişiler ve uzun yıllar mesleğe hizmet etmiş üyeler
onursal üye olabilirler. Yönetim Kurulunca seçilirler. Asil üye olmayan onursal üyelerin oy hakkı
yoktur. Onursal üyelerden aidat alınmaz, fakat Derneğin kongre dahil her türlü çalışmasına katılım
ücreti ödemeden katılabilirler. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.
Üyelikten çıkma ve çıkarılma;
Her üye yazılı dilekçe ile Dernekten istifa edebilir. Üyelikten ayrılma üyenin Derneğe olan birikmiş
borçlarının yükümlülüğünü sona erdirmez.
Hekimlik etik ve kuralları ile Dernek Tüzük ve Yönetmelikleri hükümlerine uymayan, Dernek amaç
ve çalışma konularına aykırı davranan veya temyiz kudretini kaybedenler Onur ve Etik Kurulunun
önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.
Madde 5- Derneğin Organları:
Derneğin organları:
a- Genel Kurul
b- Yönetim Kurulu
c- Denetleme Kurulu
d- Onur Ve Etik Kurulu
e- Türk KBB ve BBC Yeterlilik Kurulu
f- Çalışma Grupları
g- Bağlantılı Dernekler:
i. Yöresel Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Dernekleri
ii. Alt Dal Bilimsel Dernekleri Kurulu
iii. İlgili diğer dernekler
h- Danışma Kurulu
i- Ulusal Kongre Organizasyon Kurulu
j- Dernek İktisadi Teşekkülü
k- KBB Okulları
Madde 6- Genel Kurul:
a- Derneğin Genel Kurulu asil üyelerden oluşan en yüksek karar organıdır. Üyeler aidatlarını
Genel Kurul tarihine kadar ödemek zorundadırlar.
b- Genel Kurul Dernek Yönetim Kurulu'nun çağrısı ile iki yılda bir Nisan ayı içinde Derneğin
merkezinin bulunduğu ilde olağan olarak toplanır. Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde
olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını Derneğin gerçekleştirdiği Türk Ulusal Kulak
Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongreleri sırasında Dernek Genel Merkezinin
bulunduğu il dışında da toplayabilir. Genel Kurul üyeleri en az 15 gün öncesinden yeri, saati ve
gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta aracılığı ile bildirilmek
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c-

d-

e-

f-

g-

h-

sureti ile toplantıya çağrılır. İlk çağrı ile Genel Kurul toplantısı yapılamaz ise ikinci toplantının
nerede ve nasıl yapılacağı da bu çağrıda bildirilir.
Genel Kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile
toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise daha sonra yapılacak ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları
üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
Yönetim Kurulunun isteği veya Denetleme Kurulunun tüzük ve kanunlara aykırı davranışlar
tesbit ettiği hallerde yahut Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılır. Denetleme Kurulu veya Dernek üyelerinin beşte
birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise,
Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli
sulh hukuk hakimi Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya
çağırmakla görevlendirir. Olağanüstü Genel Kurul gündemi sadece Olağanüstü Genel Kurul
çağrısını gerektiren gerekçeden oluşur.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu
Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler,
Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma
hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı
bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler. Onursal üyeler oy kullanamazlar.
Toplantının belirtilen koşullara uygun olarak açılması Dernek Başkanı veya görevlendireceği
Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından yapılır. Çoğunluk yoksa durum bir tutanakla
saptanır. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa toplantı açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir
Başkan ve iki yardımcıdan oluşan Divan açık oylama ile seçilir. Oluşan Divan toplantıyı ilgili
kanun, tüzük ve geleneklerin gerektirdiği yönde yönetir. Genel Kurul gündemdeki maddeleri
görüşür. Ancak toplantıya katılanların 1/10'u tarafından görüşülmesi istenen maddeler gündeme
eklenir.
Genel Kurulda karar yeter sayısı geçerli oyların yarıdan bir fazlasıdır. Dernek Tüzüğünün
değişiklik teklifleri ve Derneğin kapatılması kararı geçerli oyların 2/3’ü ile kabul edilir. Dernek
organlarının seçimi gizli oy ve açık sayım esasına göre yapılırken diğer kararlar açık oylama ile
alınabilir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı
ile yardımcıları tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yeni
seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir. Divan Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni
seçilen Yönetim Kuruluna aynı gün içinde teslim etmekten sorumludur. Olağan veya
Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen kanuni süre içinde, Yönetim ve Denetim
Kurullarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim
Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
Genel Kurul görev ve yetkileri:

TÜRK
KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN
CERRAHİSİ DERNEĞİ
TÜZÜK

Form No:
TZK-KBB BBC-GNL 01
Yayın Tarihi:
08/05/1930
Revizyon Tarihi:
30.04.2016
Revizyon No: 01
Sayfa 5 / 17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dernek organlarının seçimini gizli oy ve açık sayım esasına göre yapmak,
Derneğin tüzüğündeki değişiklik isteklerini karara bağlamak,
Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek, Yönetim ve Denetleme
Kurullarını ibra etmek,
Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu konuları karara bağlamak,
Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz, malların satılması,
şirket, işletme veya vakıflar kurulması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
8. Derneğin kapatılmasına karar vermek,
9. Derneğin çalışma ve gidişatını dilek ve uyarılarla düzenlemek,
10. Derneğin yönergeleri ile ilgili değişiklikleri karara bağlamak.

Madde 7- Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu13 asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Gizli oy ile iki yıl için seçilirler. Ancak, seçim
yapılan olağanüstü Genel Kurulda yeni oluşturulan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin
görev süreleri sadece normal zamanında yapılacak olan olağan Genel Kurul Toplantısına kadar
devam eder. Seçilen Yönetim Kurulu'nun asil üyeliklerinden boşalma olursa yedeklerden en çok oy
alan üye Yönetim Kurulu’na davet edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul toplantısından
sonraki üç gün içinde toplanarak kendi içlerinden bir başkan, bir 2. başkan, bir genel sekreter ve bir
sayman seçerler. Dernek başkanlığına sadece bir dönem için seçilinir, bir dönem başkanlık yapan
üye bir daha başkan olarak görev yapamaz. Yönetim Kurulu kendi içinde en az iki ayda bir kez,
Danışma Kurulu ile birlikte yılda en az iki kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz ve
üst üste üç kez katılmayanlar Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğinden düşürülür ve
yerine sıradaki üye çağırılır. Yönetim Kurulu Tüzük maddeleri ve Genel Kurul kararlarına uygun
olarak kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için çaba gösterir.
Görevleri:
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta bir veya birkaç kişiye yetki vermek,
2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
3. Gelecek döneme ait bütçeyi fasıllar halinde hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
4. Derneğin amacına varmak için Tüzüğün 3. maddesinde yazılı işler üzerinde çalışmak ve
girişimleri yapmak, gerekli olduğu takdirde asil ve aday üyeleri aynı işler için şahıs veya
komisyon halinde görevlendirmek,
5. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
6. Derneğin organlarına ait iç yönetmelikleri ve başka kuruluşlarla işbirliği ilkelerini
hazırlamak, yeniden düzenlemek ve uygulamak, gerektiğinde değişiklikleri genel kurul
kararına sunmak,
7. Dernek üyeliği için başvuruları ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlamak ve sonucu
müracaat sahibine bildirmek,
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8. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinin gerçekleştirilmesi için
Danışma Kurulu ile birlikte Ulusal Kongre Organizasyon Komitelerini ve başkanlarını
belirlemek, seçilen ve seçilmiş Komitelere maddi ve manevi desteği sağlamak,
9. Derneğin amaçları doğrultusunda koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesisler kurmak ve
işletmek,
10. Yayınlanacak eserleri ve mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yurt içi ve
dışı bilimsel etkinlikler için dernek üyelerini görevlendirmek, bilimsel araştırmaları
desteklemek amacı ile ödüller dağıtmak,
11. Uygun göreceği yerlerde Derneğin temsilciliklerini açmak, açılan temsilcilikleri denetlemek,
gereğinde temsilcilikleri fesh etmek,
12. Yapılacak mesleki ve bilimsel etkinliklerin yıllık veya daha uzun süreli programlarını
yapmak ve bu etkinlikler için gerekiyorsa Dernek üyelerine, kurullarına veya temsilcilerine
yetki vermek; bilimsel toplantıların konularını belirlemek; bilimsel toplantılara katılımı
arttırmak için maddi ve manevi desteklerde bulunmak, ülkemizde yapılan bilimsel
toplantıların belli bir düzen içinde yapılmasını sağlamak amacı ile Ulusal Toplantı
Takvimini oluşturmak,
13. Derneğin tüzüğünde belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla
girişimlerde bulunmak, bu amaçla çalışma grupları, görev grupları ve komiteler oluşturmak,
14. Onursal üyeleri belirlemek.
Madde 8- Denetleme Kurulu:
Genel Kurul’ca gizli oy ile seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri
iki yıl için seçilir. Denetleme Kurulu seçimi izleyen üç gün içinde yapacağı ilk toplantısında bir
Başkan seçer. Denetleme Kurulu Genel Kurula bağlı olarak çalışır. En az bir yıl ara ile veya
gereken zamanlarda ve durumlarda denetleme görevini yaparak raporun bir suretini Yönetim
Kuruluna verir. Kararlarını çoğunlukla alır.
Görevleri:
1. Derneğin karar, gelir ve gider defterlerini, makbuz ve diğer ilgili dosyaları incelemek,
2. Harcamaların Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu araştırmak, (Denetleme Kurulu
Yönetim Kurulu kararlarına müdahale edemez)
3. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini yazılı rapor
halinde Genel Kurula sunmak,
4. Denetlemeler sırasında kanun ve tüzüğe aykırı işlemleri tespit ettiğinde Genel Kurulu
toplantıya çağırmak.
Madde 9- Onur ve Etik Kurulu:
En az 15 yıldır KBB uzmanlığı yapan asil üyeler arasından Danışma Kurulu’nun genel kurulu takip
eden ilk toplantısında seçeceği 5 asil ve 5 yedek üye’den oluşur. Görev süreleri iki yıldır. Kendi
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aralarından bir Başkan ve bir Sekreter seçerler. Onur ve Etik Kurulu Dernek Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanan yönerge esaslarına uygun olarak çalışır.
Madde 10- Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu:
Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu Türkiye’de Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi
uzmanlığı düzeyini düzenleme faaliyetlerinde ilgili yönergeye uygun özerk çalışan, Türk KBB ve
BBC Derneği tüzüğüne ve Yeterlik Kurulu Yönergesine bağlı bir kuruldur. Kâr amacı olmayan sivil
bir kurul olarak 13 Şubat 2005 tarihinde kurulmuştur. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun
Cerrahisi Yeterlik Kurulunun temel amacı Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi
hekimliğinin standartlarını yükseltmektir. Bu amaca yönelik olarak eğitimin standardizasyonunu
sağlamak ve yükseltmek, denetimini yapmak, sürekli eğitim çalışmalarını ve akreditasyonu
desteklemek ve amaçlanan düzeyi belgelendirme (sertifikasyon) yönünde çalışır. Oluşturulan ulusal
yeterlik belgelendirmesi ve eş yetkilendirme standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu
sağlama çalışmalarını yürütür. Kurulları, seçimleri ve çalışma şekilleri kendi yönergesinde
belirlenen Türk KBB BBC Yeterlik Kurulu’nun Genel Kurulu Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve
Baş Boyun Cerrahisi Kongresi sırasında yapılır. Dernek Yönetim Kurulu, eşgüdümü sağlamak
amacı ile Yönetim Kurulu’ndan bir üyeyi Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu’na
seçer. Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu organlarının bütün bütçeleri Dernek tarafından karşılanır,
bu bütçe dernek genel kurulunda kabul edilen dernek bütçesindeki ilgili fasıldan karşılanır. Türk
KBB ve BBC Yeterlik Kurulunun çalışma ilkeleri ve Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun
Cerrahisi Derneği ile ilişkileri Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu Yönergesinde belirtilir. Dernek
Yönetim Kurulu Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu Yönergesinin yeterlik yürütme kurulu
tarafından yürütülmesinden sorumludur.
Madde 11- Çalışma Grupları:
Çalışma grupları Türk KBB-BBC Derneği tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere
Türk KBB-BBC Derneği tarafından gerekli görülen konularda oluşturulan ve Türk KBB-BBC
Derneği Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan kurullardır. Çalışma Grupları iki türlüdür.
1 Planlı Çalışma Grupları: Seçimli Genel Kuruldan sonraki ilk ay içinde yapılacak Yönetim
Kurulu + Danışma Kurulu ortak toplantısında oluşturulur ve uzun süreli görevlendirilir. Bunlar
uzmanlık öğrenciliği, Sağlık hukuk danışmanlığı ve eğitimi, mesleki uygulamalar ve serbest KBB
hekimliği gibi çalışma gruplarıdır. Yönetim Kurulu gerekli görürse yeni planlı çalışma grupları
oluşturabilir.
Üyelerin
KBB-BBC
hekimi
olma
koşulu
aranmaz.
2. İhtiyaca Göre Oluşturulan Çalışma Grupları: Görülen gereksinim üzerine Türk KBB-BBC
Derneği Yönetim Kurulunca oluşturulur. Çalışma gruplarının görevleri, süreleri ve üye sayıları
gereksinimlere göre belirlenir. Üye seçiminde konu ile ilgili dernek, vakıf, kurum ve kuruluşlardan
yararlanılabilir.
Üyelerin
KBB-BBC
hekimi
olma
koşulu
aranmaz.
Çalışma
Gruplarının
bütçeleri
dernek
tarafından
oluşturulur
ve
karşılanır.
Çalışma Grubunun bir başkan ve bir raportörü olur. Çalışma grupları kendilerine verilen konularda
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ve sürelerde Ulusal Derneği düzenli rapor hazırlayarak bilgilendirir ve verilen görev
tamamlandığında varlığı sona erer.
Madde 12- Yöresel KBB-BBC Dernekleri ve Alt Dal Bilimsel Dernekleri Kurulu:
1. Yöresel Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dernekleri
Yöresel dernekler; il ve bölge esasında üye kabul eden; üyeliğe kabul koşullarını açıkça ilan eden
ve uygulayan; üyelerinin tümü KBB-BBC alanında eğitim almış, bilimsel, yönetsel ve mesleki
çalışmalarını düzenli yapan, sürdüren ve belgeleyen kuruluşlar olarak tanımlanır. Bu koşulları
taşıyan dernekler, gerekli bilgi ve belgeler ile Türk KBB-BBC Derneğine başvurdukları takdirde,
Türk KBB-BBC Derneğine tüzel üyelikleri konusunda üç ay içinde karar verilir. Yöresel KBBBBC Dernekleri Kurulu, Derneğe tüzel üyeliği olan yöresel KBB Derneklerin birer temsilcisinin
katılımından oluşur. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel Kurulu
öncesinde toplanan kurulda yapılan seçimlerde belirlenen beş temsilci Türk Kulak Burun Boğaz ve
Baş Boyun Cerrahisi Derneği Danışma Kurulu’nda yer alır. Yöresel KBB-BBC Dernekleri Kurulu
çalışma ilkeleri Dernek Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmelik ile belirlenir
2. Alt Dal Bilimsel Dernekleri Kurulu
Alt dal bilimsel dernekleri; ülkenin her bölgesinden üye kabul eden, üyelerini KBB-BBC Uzmanlık
Alanının ilgili alt dal alanlarında birinde ağırlıklı olarak çalışan meslektaşlardan seçen, üyeliğe
kabul koşullarını açıkça ilan eden ve uygulayan, ilgili alt dal alanındaki bilimsel, yönetsel ve
mesleki çalışmalarını düzenli yapan, sürdüren ve belgeleyen kuruluşlar olarak tanımlanır. Bu
koşulları taşıyan dernekler, gerekli bilgi ve belgeler ile Türk KBB-BBC Derneğine başvurdukları
takdirde, Türk KBB-BBC Derneğine tüzel üyelikleri konusunda üç ay içinde karar verilir. Tüzel
üyeliğe kabul edilen derneklerin başkanlarından veya derneklerin yönetim kurullarının
görevlendirdiği birer üyeden oluşan “Alt Dal Dernekleri Kurulu” Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş
Boyun Cerrahisi Derneği Genel Kurulu öncesinde toplanır ve Danışma Kurulunda kendilerini
temsil edecek toplam bir üyeyi seçerler. Alt Dal Bilimsel Dernekler Kurulu çalışma ilkeleri Dernek
Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmelik ile belirlenir. Tüzel üyeliğe kabul edilen alt dal
derneklerinin başkanları veya alt dal derneklerin yönetim kurullarının görevlendirdiği birer üye
UKOK'un bilimsel komitesinde yer alır.
3. Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi ile bağlantılı diğer dernekler Türk KBB-BBC
Derneği Yönetim Kurulu, Yöresel KBB-BBC Dernekleri ve Alt dal bilimsel dernekleri dışında
faaliyet gösteren, ancak KBB-BBC alanında katkı sağlayacağına hükmedilen derneklerle de tüzel
üyelik ilişkisi, kurulmasına karar verebilir.
Madde 13- Danışma Kurulu:
Danışma Kurulu Yönetim Kurulunun genişletilmiş halidir. Dernek Yönetim Kuruluna önceki Türk
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanlarının, Denetleme Kurulu Başkanının,
Etik ve Onur Kurulu Başkanının, Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu Başkanının, TKBBV
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Yönetim Kurulu Başkanının, Yöresel KBB-BBC Dernekleri Kurulunca seçilen beş temsilcinin ve
Alt Dal Bilimsel Dernekleri Kurulunca seçilen bir temsilcinin, katılımı ile oluşur. Kurul yılda en az
iki kere Dernek Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanır ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği gündem
ile Derneği ilgilendiren her konuda görüş alış verişi yapar ve önerilerde bulunur. Yönetmeliklerde
belirlenen görevlerini yerine getirir. Onur ve Etik Kurulu üyelerini seçer. Ulusal Kongre
Organizasyon Komitesinin ve Çalışma Gruplarının oluşturulması konularında Dernek Yönetim
Kuruluna yardımcı olur.
Madde 14- Ulusal Kongre Organizasyon Kurulu(UKOK):
UKOK, Dernek Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Danışma Kurulu’nca ilgili ulusal kongrenin
yapılacağı tarihten iki yıl önce gerçekleştirilen Ulusal KBB-BBC Kongresinin açılış gününde
yapılan toplantıda belirlenir. UKOK, Türk KBB-BBC Derneği Danışma Kurulunca belirlenen bir
başkan, bir sekreter, bir üye ile Türk KBB-BBC Derneği Yönetim Kurulu Muhasip üyesi ve
yönetim kurulunun kendi içinden seçeceği bir üye, Türk KBB-BBC Vakfı Yönetim Kurulunun
içinden bir üye ve bir önceki Ulusal Kongrenin Genel Sekreterinden oluşur. UKOK, kongrenin
başarılı, verimli, doyurucu, düzenli, tüm meslektaşları kapsayıcı bir şekilde gerçekleşmesini
sağlamak ve kongre amaçlarını gerçekleştirmek konusunda birincil sorumluluğu üstlenir ve Türk
KBB BBC Derneği Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Tüzel üyeliğe kabul edilen alt dal
derneklerinin başkanları UKOK’un oluşturacağı bilimsel komitede yer alır. Çalışma düzeni,
yükümlülükleri ve Ulusal Kongre’nin gerçekleştirilme koşulları Dernek Yönergesine göre
belirlenir.
Madde 15- Dernek İktisadi Teşekkülü ve Derneğin Gelirleri:
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
a) Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi alınmaz, yıllık olarak 1 TL aidat alınır. Bu miktarları
artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul’dan onay alınmak şartı ile Yönetim Kurulu karar
verir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu karar verir. Üyeler yıllık
aidatlarını banka havalesi, kredi kartı talimatı ile veya nakten ödeyebilirler. Yönetim Kurulu
üyelere internet ve e-posta aracılığı ile veya yazılı olarak her sene aidat borçlarını hatırlatır.
b) Yayınlar ve her türlü kongre ve organizasyonlardan sağlanan gelirler,
c) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
d) Derneğin
mal
varlığı
ve
iktisadi
işletmelerinden
elde
edilen
gelirler.
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi, Türk Kulak
Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Tüzüğünün 3. maddesinde “Derneğin Amacı
ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Sürdürülecek Çalışmalar” başlığı altında sayılan
konularla sınırlı olmak üzere gelir elde etmek amacına yönelik faaliyette bulunacaktır. Türk
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu
maddi işleri ve muameleleri yürütebilir. Kazandırıcı ve borçlandırıcı işlemler hakkında karar
alma yetkisi Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim
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Kurulundadır. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi
İşletmesinin Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Tüzüğü 3.
maddesinde yer alan faaliyet alanları yanında Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun
Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki kararları alabilir:
i- Taşınmaz mallar üzerinde yararlanma, oturma gibi mülkiyet dışındaki ayni haklar kabul
etmek ve bunları kullanmak,
ii- İktisadi işletme amacına ulaşmak üzere gerektiğinde kredi kullanmak, edindiği malları
kazandığı haklar ve yaptırdığı işler için borçlanmak, taşınır ve taşınmaz malları rehin
göstermek, teminat olarak vermek,
iii- TKBB ve BBC Derneği Yönetim Kurulu’nun gerekli ve yeterli gördüğü sayıda elemanı
işletmenin amacına yönelik konularda ücret karşılığında çalıştırmak,
iv- İktisadi işletmeyle ilgili her türlü ödemeleri kabul etmek ve harcamaları yapmak, İktisadi
işletmenin malvarlığı içindeki hak, taşınır ya da taşınmaz bir malını yatırıma konu etmek,
gelirlerinin
bir
bölümünü
ya
da
tamamını
bu
yolda
kullanmak
İktisadi işletmenin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Türk Kulak Burun Boğaz ve
Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kuruluna aittir. Faaliyetler sırasında genel yetki
tamamen Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulunda
olup, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi Yönetim
Kurulunun harcama yapmak ve karar almaktan ziyade maddi işleri ve muameleleri yürütme
yetkisi vardır. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
malların satılması, sağlık kuruluşları açılması, şirket, işletme veya vakıflar kurulması gibi
konularda işlemler için Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel
Kurulunun Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kuruluna
yetki vermesi, ardından iktisadi işletme yönetim kurulu’nun yetkilendirilmesi
gerekmektedir. Yine Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim
Kurulunun yetkisi altında olan faaliyetler için de yetkilendirme gerekmektedir.
İktisadi işletmenin işleri ve muameleleri, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi
Derneği Yönetim Kurulunca belirlenecek 3 kişilik iktisadi işletme yönetim kurulu tarafından
yürütülür. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği başkanı, genel
sekreteri ve saymanı 3 kişilik iktisadi işletme yönetim kurulunu oluşturur. Oluşturulan
iktisadi işletme yönetim kurulunun görevi, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun
Cerrahisi Derneği olağan Genel Kurulunu izleyen ilk Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş
Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu toplantısında iktisadi işletme yönetim kurulunun
seçimi ve seçilen bu kurulun göreve başlamasıyla sona erer. Türk Kulak Burun Boğaz ve
Baş Boyun Cerrahisi Derneği Denetleme Kurulu Başkanı İktisadi İşletmenin denetleme
işlemlerini yapar.
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Madde 16- KBB Okulları
1. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında sürekli eğitim yoluyla; halk sağlığının
korunması, hastalıkların tanı ve tedavisi, bilimsel araştırma projelerinin ve akademik
gelişmelerin desteklenmesi ve başarısı amacıyla hedef kitlede teorik ve pratik tıbbi bilginin
en üst düzeyde güncellenmesinin sağlanması.
2. Uzmanlık sonrası alt branş eğitim programları hazırlanması, ve bu programların
standardizasyonu, kredilendirilmesi ve sertifikalandırılmasının sağlanması. Bu programların
“ 1 yıllık sertifikasyonlu alt branş uzmanlığı” eğitimine dönüştürülmesi konusunda Sağlık
Bakanlığı ile çalışmalar yapılması.
3. Ülkemizde Kulak Burun Boğaz alanında yapılan ulusal toplantı, kongre, seminer, pratik
uygulamalı kurs, canlı cerrahi kursu, kadavra diseksiyon kursu gibi eğitim aktivitelerinin
planlaması ve standardizasyonunun sağlanması.
4. Tüm Kulak Burun Boğaz uzman ve asistanlarına yönelik eğitim materyalleri hazırlanması,
bu amaçla özellikle web tabanlı eğitimin yapılandırılması, ve bu faaliyetlerden kredi elde
edilmesinin sağlanması amacıyla Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
yapısı içinde bilimsel olarak özerk çalışan ve harcamaları Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş
Boyun Cerrahisi Derneği bütçesinden karşılanan KBB Okulları Mayıs 2012 tarihinde
kurulmuştur. KBB Okulları Danışma Kurulu : KBB Okullarının kurulduğu 2012 Mayıs
ayından itibaren görev almış TKBBBBC Derneği yönetim kurulu başkanları, ve KBB
Okulları başkanları (eski koordinatör) bu kurulun sürekli üyesidir.
Görevleri:
KBB Okulları Danışma Kurulu; Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
yönetim kurulunca belirlenecek olan KBB Okulları Başkanı, KBB Alt Branş Okul Başkan
ve yardımcıları konusunda önerilerini yönetim kuruluna sunar. KBB Okullarının yürütücüsü
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği yönetim kuruluna okullar
konusunda danışmanlık yapar.Danışma Kurulu en az yılda bir kez toplanır ve KBB Okulları
politikalarını değerlendirir ve yönetim kuruluna önerilerini sunar.

Madde 17- Derneğin Kapatılması:
Derneğin kapatılmasına Genel Kurul karar verebilir. Genel Kurulda kapatılma konusunun
görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu
aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının üye
tam sayısının iki katından az olamaz. Kapatma kararının alınabilmesi için gerekli olan karar
çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel
Kurulda kapatma kararı oylaması açık olarak yapılır.
Genel Kurulca kapatma kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim
Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul
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kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır. Tasfiye
kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna
kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden
sonra kalan tüm malları Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı’na (TKBBV)
devredilir.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla
görevlidir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Madde 18- Derneğin Borçlanması:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde
Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı
konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir
kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte
yapılamaz.
Madde 19- Derneğin Defter ve Dosyaları:
Dernekte Yönetim Kurulu kararı ile işletme hesabı esasına göre aşağıdaki defterler ve makbuzlar
düzenlenmek zorundadır. Yönetim Kurulu lüzum gördüğünde başkaca defter ve dosya
düzenleyebilir. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile bilanço hesabı esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre defter tutulur.
a- Üye defteri
b- Karar defteri
c- Gelen ve giden evrak defteri
d- İşletme defteri
e- Alındı belgesi kayıt defteri
f- Demirbaş defteri
Bunlar genel usuller ve ilgili tüzük hükümlerine göre Genel Sekreter ve Sayman tarafından
düzenlenirler.
Madde 20- Tüzük Değişikliği:
Tüzük değişikliği olağan veya olağanüstü Genel Kurulun veya seçimsiz tüzük Genel Kurulu’nun
toplantı gündemine konmak ve 30 gün önce değişiklik önerilerini elektronik posta veya bir gazete
aracılığı ile üyelere bildirmek koşulu ile yapılabilir. Görüşmelere başlanması için genel kurul
toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya
katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.
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Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3'ünün oyudur. Genel Kurul da
tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 21- Derneğin İç Denetim Şekilleri:
Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanununa ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu yanında
bağımsız denetleme kurulları tarafından da gerçekleştirilebilir. Ancak Dernek Tüzüğünde ‘Dernek
Tüzüğüne göre' hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeterli açıklık bulunamayan
durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle Dernek organları ve görevlilerine tüm dernek
faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek ve ayrı birim metinler
hazırlanıp, Genel Kurulun onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönergeler
çıkarılabilir.
Madde 22- Tüzükte Bulunmayan Maddeler:
Bu tüzükte bulunmayan konular için Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu esas
alınır.
Madde 23- Yürürlük Maddesi:
Tüzüğün değiştirilmiş bu hali 30 Nisan 2016 tarihinde yapılan olağan genel kurulda kabul
edilmiştir.

