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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu Yönerge Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (Türk KBB-BBC)
Derneği'nin yönetim ve çalışma ilkelerini kapsar. Türk KBB-BBC Derneği yönetimi ve genel kurul
çalışmaları TC Dernekler Kanununa ve Türk KBB-BBC Derneği Tüzüğüne uygun hareket ederken
bu ilkeleri de gözetir.
Bu Yönergenin amacı Türk KBB-BBC Derneğinin kurumsallaşmasını desteklemek ve
düzenlemektir.
Bu Yönerge, Türk KBB-BBC Derneği tüzük maddelerinin esas olduğu bilinci içinde hazırlanmıştır;
ancak Türk KBB-BBC ailesine yakışır anlayış, özveri, uzlaşı ve saygınlık değerleri gereği, ortak
mutabakat belgesi ve prensip kararları olarak kabul edilir ve uygulanacağı kabul edilmiş olunur.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel Kurul ve Seçimler
Madde 2- Türk KBB-BBC Derneği yönetimi ve genel kurul çalışmaları TC Dernekler Kanununa ve
Türk KBB-BBC Derneği Tüzüğüne uygun şekilde yapılmalıdır. Danışma Kurulu ve Yöresel
Dernekler Kurulu Dernek üyelerine, aşağıda A, B, C,D ve E maddeleri ile sıralanan prensipler
doğrultusunda yaptığı çalışmaların sonuçlarını bildirir:
a) Yönetimde rotasyon prensibi:
Türk KBB-BBC Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanlığı için bir dönem İstanbul‟dan, bir dönem
Ankara veya İzmir‟den (dönüşümlü) ve bir dönem diğer şehirlerden (dönüşümlü) olmak üzere
rotasyon prensibi ile göreve aday olunur.
b) Yönetimde temsil prensibi:
Türk KBB-BBC Derneği Yönetim Kurulunu oluşturan 13 kişinin belirlenmesinde coğrafi
dağılım prensibi uygulanır; Coğrafi dağılım İstanbul‟dan beş aday, Ankara‟dan üç aday,
İzmir‟den iki aday ve diğer şehirlerden (her biri farklı şehirden olmak üzere) toplam üç aday
olarak düzenlenir. Yine üniversiteler ve eğitim hastanelerinde çalışan meslektaşlar ile serbest
çalışan, kamu veya özel hastanelerde çalışan meslektaşlar arasında bir denge gözetilmeye
çalışılır.
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c) Yöresel Dernekler Kurulu olağan genel kurulun yapılacağı yıl Şubat veya Mart ayında
toplanarak aday önerilerini Danışma Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu olağan genel kurulun
yapılacağı yıl Şubat veya Mart ayında toplanarak Yöresel Dernekler Kurulunun önerileri
ışığında rotasyon esaslarına bağlı kalarak dernek başkanının da önerildiği ortak aday listesini
oluşturur. Yöresel Dernekler Kurulu ve Danışma Kurulunun olağan genel kurul öncesi Şubat ve
Mart aylarındaki toplantılarının organizasyonundan Yönetim Kurulu sorumludur.
d) Bütçenin hazırlanması:
C maddesinde adı geçen danışma kurulu toplantısında yönetim kurulunun fasıllar halinde
hazırladığı bütçe tartışılır, yeni adaylar ile birlikte revize edilir ve genel kurula sunulmak üzere
son hali verilir.
e) Genel Kurulun yeri ve zamanı:
Genel Kurul Dernek Yönetim Kurulu'nun çağrısı ile iki yılda bir Nisan ayında Derneğin
merkezinin bulunduğu ilde olağan olarak toplanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toplantılar
Ulusal Kongre
Madde 3- Ulusal Kongre Türk KBB-BBC Derneği tarafından düzenlenir.
a) Ulusal Kongre’nin düzenlenme amacı:
KBB-BBC uzmanlık alanındaki bilimsel gelişmeler,
Özlük hakları, mesleki ve yasal sorunlar ile uygulamadaki güçlükler,
KBB-BBC uzmanlık ve sonrası eğitimi gibi konuları her yıl Dernek üyesi meslektaşlarımıza ve
ilgililere sunmak, tartışmaya açmak, bu konularda karşılıklı bilgi alışverişini sağlamak ve sonuçları
topluma, ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmaktır.
Dernek tüzüğünde ve yönergelerinde yer alan kurum ve kuruluşların (Türk KBB-BBC Vakfı, Türk
KBB-BBC Yeterlik Kurulu, Yöresel Dernekler Kurulu, Alt Dal Dernekleri Kurulu gibi) toplanması,
gerekli seçimlerinin/genel kurulların yapılması, bazı komitelerin oluşturulması ve/veya toplanması
Ulusal Kongreler sırasında gerçekleşir.

TÜRK
KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN
CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ
YÖNERGE

Form No:
YNG-KBB BBC-GNL 07
Yayın Tarihi:
08/04/2012
Revizyon Tarihi:
Revizyon No: 00
Sayfa 3 / 13

b) Kongrenin tarihi ve yeri:
Ulusal Kongre her yılın Ekim ayında UKOK‟un önereceği ve Yönetim Kurulunun onaylayacağı
yer ve tarihte yapılır. Olağanüstü durumlarda UKOK uygun gördüğü tarih değişikliğini Yönetim
Kurulunun onayına sunar. Ulusal Kongre Organizasyon Kurulu (UKOK), kongre yılından iki yıl
önce yapılan Ulusal Kongre sırasında Dernek Yönetim Kurulunun teklifleri içinden Danışma
Kurulunca belirlenir ve ilgili Kongre sayısı ile adlandırılır. (32. UKOK gibi)
c) 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 ve Dernek Başkanı tarafından açılış toplantısında duyurulur. UKOK,
Türk KBB-BBC Derneği Danışma Kurulunca belirlenen bir başkan, bir sekreter, bir üye ile Türk
KBB-BBC Derneği muhasip üyesi ve kendi içinden seçeceği bir üye, Türk KBB-BBC Vakfı
Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye ve bir önceki Ulusal Kongrenin Genel
Sekreterinden oluşur, yeni dernek yönetim kurulu seçildiği takdirde göreve yeni başlayan muhasip
üye de UKOK üyesi sayılır. Eğitim kurumlarının temsiliyeti gözetilir. UKOK Başkanı bu göreve
tekrar seçilemez. Bu kurulun oluşturulmasında başvuru ve liyakat yanında bölge ve şehir dağılımı
da dikkate alınır. UKOK, kongrenin başarılı, verimli, doyurucu, düzenli, tüm meslektaşları
kapsayıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve kongre amaçlarını gerçekleştirmek konusunda
birincil sorumluluğu üstlenir.
Ulusal Kongre Organizasyon Komitesi, Kongre Başkanının başkanlığında toplanır. UKOK
toplantıları sonrasında hazırlanan raporlar ile Dernek Yönetim Kurulu bilgilendirilir. Gerekli
görüldüğü takdirde Dernek Başkanı ve/veya Sekreteri UKOK toplantılarına katılır. Yine gerekli
olduğu takdirde UKOK ve Dernek Yönetim Kurulu ve/veya Danışma Kurulu ortak toplantılar
yapar.
UKOK, Türk KBB BBC Derneği Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Bu sorumluluk gereği olarak:
 Bilimsel ve sosyal programı oluşturur. Kongreye uluslararası alanda tanınmış konuşmacıları
davet eder.
 Kongre boyunca toplum ve basın ilişkilerini düzenler.
 Kongre basılı materyalinin hazırlanması için gerekli çalışmaları yapar, Kongre web sayfasını
hazırlatır ve yönetir.
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 Kongre sırasında yapılacak seçimler ve idari toplantılar için uygun koşulları sağlar.
 Kongrede verilecek ödüller için gerekli hazırlıkları yapar.
 Gerekli gördükleri takdirde katkı sağlayabilecek meslektaşlarımızı Dernek Yönetim
Kurulunun bilgisi ile UKOK‟ a davet eder, alt kurullar oluşturabilir.
 Gerekli maddi kaynakları araştırır ve sağlanmasına yardımcı olur.
 Ulusal Kongre ile birlikte, periyodik olarak düzenlenen Türk –Yunan ve Türk-Amerikan
ortak toplantıları serisinin Ulusal Kongre ile eş zamanlı olarak Türkiye‟de yapılan ayaklarını
ve Ulusal KBB Hemşireliği toplantısı gibi ana toplantıları da düzenler. Bunların dışında,
Ulusal Kongre ile bağlantılı yapılacak diğer toplantıların sorumluluğu Dernek Yönetim
kuruluna aittir.
UKOK Sekreteri UKOK toplantılarının tarih ve gündemini UKOK Başkanı ile görüşerek
belirler ve üyeleri toplantıya davet eder. Kongre Organizasyon Şirketinin göstereceği
temsilci UKOK toplantılarına katılır, oy kullanamaz. İlgili Kongrenin bitiminde her iki
kongrenin (Gerçekleşen ve 1 sene sonra yapılacak olan) UKOK üyeleri bir araya gelerek
görüş alışverişinde bulunurlar.
d) Ulusal Kongre Organizasyonu:
Yönetim Kurulu ve UKOK sorumluluğunda, UKOK Başkan ve Genel Sekreteri‟nin direktifleri
doğrultusunda çalışan profesyonel sekretarya, kongre şirketince oluşturulur. Kongre
Organizasyon Şirketi, UKOK oluşmasından sonraki 6 ay içinde ihale açılmak suretiyle
belirlenir. İhale Dernek Merkezinde Yönetim Kurulu ve tarafından Kongre Başkanının
katılımıyla gerçekleşir. İhaleye davet tüm firmalara açık bir şekilde, Dernek tarafından konulan
standartlara uyan firmaların Dernek Yönetim Kurulu tarafından ihale tarihinden 1 ay önce
bilgilendirmesiyle olur. İhale Dernek tarafından hazırlanan şartnameye dayanarak yapılır.
Ulusal Kongrenin profesyonel sekretarya adresi Kongre Organizasyon Şirketidir.
Kongreye katılacak olan sponsor firmalarla ilişkiler UKOK sorumluluğunda olup UKOK ve
Kongre Organizasyon Şirketi tarafından yürütülecektir.
Ulusal Kongre Düzenleme Kurulu bilimsel ve sosyal program hazırlanırken üniversiteler, eğitim
hastaneleri ve yurt içi ve yurt dışı dernekler, alt bilim dalı dernekleri ile işbirliği yapar. Bölgesel
dağılımlar yanında üniversiteler, eğitim hastaneleri, özel ve kamu hastanelerinde ve serbest
çalışan meslektaşlar arasında dağılımı da gözetir, dengeli bir program oluşturur.
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Bilimsel Program paneller, serbest bildiriler, konferanslar, uydu simpozyumları, çalışma grubu
çalıştayları, TKBBV eğitsel kursları, posterler ve E-posterlerden oluşur.
e) Ortak Toplantılar:
Türk KBB & BBC Derneği‟nin American Academy of Otolaryngology & Head and Neck
Surgery ve Panhellenic ORL Society ile iki yılda bir dönüşümlü olarak yaptığı ortak
toplantıların Türkiye‟de Ulusal Kongre sırasında düzenlenen bölümünün programını ilgili
UKOK yapar. ABD‟ de ve Yunanistan‟da düzenlenecek ortak toplantıların programları ise
Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Ülkemizde derneğimiz tarafından düzenlenecek Ulusal ve Uluslararası toplantılar için bu
yönergenin 3.madde A kısmında (ulusal kongre organizasyonu ve finansal konular) ve B
kısmında (Ulusal kongre dışı mesleki ve bilimsel toplantı konuları) bulunan tüm kurallar aynen
uygulanır.Bu toplantılar içinYönetim Kuruluna bildirim süresi en az bir yıldır. 4. Ulusal
Toplantı Takvimi‟ne giren tüm toplantıların TTB STE kredilendirme başvurusu yapılmış olması
ve sonuçların Derneğe gönderilmesi gereklidir.
f) Ödüller:
 En iyi araştırma ödülü: Bu ödülün amacı, meslektaşlarımızın araştırma çalışmalarında
gösterdikleri verimliliği takdir ederek, gelecek yıllarda genç meslektaşlarımızı teşvik
etmektir. Değerlendirmede;
 Araştırmanın yeniliği, özgünlüğü ve bilimsel getirisi
 İleriye yönelik çalışma olması *Projeye dayalı olması
 Yeterli sayıda olgu desteğinin olması
 İstatistiksel değerlendirmelerin geçerliliği
 Araştırma konusunun irdelenme biçimi ve yeterliği
 Çalışma özetinin formata uygunluğu, çalışmanın başlığı, içeriği ve sonucu arasında
uyum dikkate alınacaktır.
 Yarışma duyurusu ve detayları ulusal kongre duyurularında yer alır. En İyi Araştırma
Değerlendirme Jürisi‟ni oluşturacak beş kişiyi UKOK belirler ve jüri üyeleri Kongre
açılış günü bir araya gelerek aralarında bir başkan seçerler. Yarışmaya gönderilecek ve
Kongrede sözlü olarak sunulacak olan tam metinler jüri üyeleri tarafından incelenir ve 1100 arası puanlama sistemine göre değerlendirilir Jüri Başkanı sonucu UKOK
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Başkanı‟na bildirir. UKOK Genel Sekreteri ödül kazanan çalışmacıları bilgilendirir ve
ödüllerini almak üzere Gala yemeği sırasında Ödül Töreni‟ne davet eder. Bu yarışmada
tüm derece alanlara birer plaket ve belge, ayrıca Kongre bütçesinden karşılanmak üzere
parasal ödül verilir. Derecelerin paylaşılması durumunda ödüller de paylaşılır.
 Prof. Dr. Orhan Sunar - en iyi poster ödülü: Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun
Cerrahisi Vakfı (TKBBV)‟nın belirleyeceği yönetmeliğe göre verilir. Ödülün maddi
karşılığı TKBBV tarafından karşılanır.
 Kurumsal ödüller: KBB BBC Uzmanlık Eğitime katkısı olan Vakıf/Dernek gibi
kurumsal yapılar Dernek yönetim Kurulu‟nun iznine tabii olarak Kongre sırasında
sunulan bilimsel eserlere, kıstasları önceden ilan edilmek üzere, ödül verebilir. İzin en az
iki ay öncesinden alınmış olup ödülün devamlılığı şartı aranmalıdır, ancak özel
yıldönümlerinde (Cumhuriyetin 100. Yılı gibi) bir kereye mahsus ödüller verilebilir.
Ödül kıstasları ilgili kuruluş tarafından belirlenir, düzenlemesi ise UKOK tarafından
yapılır.
g) Kongre sırasında gerçekleĢecek idari toplantılar:
 Danışma Kurulu toplantısı: Kongre açılış günü
 Yöresel Dernekler Kurulu ve Alt Dal Dernekleri Kurulu toplantısı: Kongre açılış günü
 UKOK ve Danışma Kurulu toplantısı: Kongre açılış günü
 Yeterlik Kurulu Toplantıları: Yeterlik Kurulu‟nun önerisi ve UKOK‟ un uygun göreceği
salonlarda ve belirleyeceği gün ve saatlerde
 Çalışma grupları toplantıları: Yönetim Kurulu‟nun önerisi ve UKOK ‟un uygun göreceği
salonlarda ve belirleyeceği gün ve saatlerde
 TKBBV Yönetim Kurulu toplantısı: TKBBV‟ nın önerisi ve UKOK ‟un uygun göreceği
salonlarda ve belirleyeceği gün ve saatlerde
 TKBBV Kurucular Kurulu toplantısı: TKBBV‟ nın önerisi ve UKOK ‟un uygun göreceği
salonlarda ve belirleyeceği gün ve saatlerde H. Birleşik UKOK toplantısı: Her yıl Ulusal
Kongre sırasında genişletilmiş UKOK toplantısı o yıl kongreyi organize eden UKOK ile
takip eden yılın UKOK üyelerinin katılımı ile birlikte UKOK‟ un uygun göreceği salonlarda
ve belirleyeceği gün ve saatlerde
 Yönetim Kurulu ve UKOK gerekli gördükleri diğer idari ve mesleki toplantıları da ulusal
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kongre programına dahil eder
h) Seçimler:
 TKBBV Kurucular Kurulu seçimleri
 Yeterlilik Kurulu Genel Kurulu ve seçimleri
 TKBBV Yönetim Kurulu seçimleri
 UKOK seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak, uygun mekan ve
zaman konusunda Dernek Yönetim Kuruluna yardımcı olmakla sorumludur.
i) Ulusal Kongre ile ilgili mali hükümler:
Kongrenin tüm maddi geliri / gideri Türk KBB-BBC Derneğine aittir ve Yönetim Kurulunca
denetlenir. Kongre gelir ve giderleri konusunda, Kongre bitiminde Kongre ve Dernek
Başkanları tarafından Danışma Kuruluna ve Dernek Genel Kurulu sırasında yine Kongre ve
Dernek Başkanları tarafından Dernek üyelerine ayrıntılı bilgi verilir. Türk KBB-BBC Derneği
Yönetim Kurulu kongrenin başarılı geçmesi için gerekli yardımları, düzenlemeleri ve bütçeyi
daha önceden belirlenmiş olan UKOK‟ a sağlamakla yükümlüdür.
j) Finans kaynakları:
Katılım ve stand ücretleri (Uydu Sempozyum ve konukevi vs dahil olmak üzere) ayrı açılacak
Dernek hesabına veya Dernek İktisadi Teşekkülü hesabına yatırılır.. Eğitsel Kurs ücretleri
TKBBV tarafından belirlenir ve toplanır, UKOK veya Kongre Organizasyon Şirketi tarafından
toplanan kurs ücretleri Vakıf hesabına yatırılır.
Teknolojik sergi alanında, firma stand alanlarının sınırlarının belirlenmesi, şerefiye ve
metrekare üzerinden ücret takdiri UKOK ve Yönetim Kurulu ortak toplantısında belirlenir.
Yönetim Kurulu ve UKOK‟ un gerekli gördüğü koşullarda eğitimi teşvik amacıyla stand ücreti
indirimi yapılabilir.

Madde 4
Diğer Bilimsel ve Mesleki Toplantılar
a) Ulusal toplantı takvimi
“Ulusal Toplantı Takvimi” ülkemizdeki KBB-BBC Uzmanlık Alanı ile ilgili ve Türk KBBBBC Derneği tarafından kabul edilmiş ve desteklenmiş toplantıların yer aldığı bilimsel
toplantılar takvimidir. Ulusal Toplantı Takvimi ülkemizde yapılan bilimsel toplantıların belli bir
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düzen içinde yapılmasını sağlamak, kaynakların daha iyi kullanılmasını temin etmek amacı ile
yapılmaktadır. Ulusal Toplantı Takvimi‟ni belirleme yetkisi sadece Türk KBB-BBC Derneğine
aittir. Ulusal Toplantı Takvimi Türk KBB-BBC Derneği tarafından güncellenerek Dernek web
sitesinde ve bilim dalımızla ilgili duyuru platformlarında belli aralıklarla ilan edilir.
b) Toplantıların düzenlenme, kabul ve destek kıstasları:
 Toplantı Düzenleme Kurulu toplantı tarihini, konusunu, olası katılımcı sayısını en az 6 ay
öncesinden Türk KBB-BBC Derneğine bildirir.
 Ulusal takvime girmesi istenen toplantılar, Türk KBB-BBC Derneğinde tarihi kesinleşmiş
toplantıların öncesinde ve sonrasında bir boş hafta sonu olmadan programa alınmaz.
 Periyodik yapılan ve ulusal takvime girmesi istenen toplantılarda konuşmacı dışında en az
25 katılımcı beklentisinin olması kuralı aranır. Bu kurala uymayan toplantıların periyodik
olma özelliği kaldırılır.
 Ulusal Toplantı Takvimine alınacak olan toplantılar KBB-BBC dalında uzmanlık eğitimi
veren kurumlar veya Türk KBB-BBC Derneği tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan tüzel
kişilikler tarafından organize edilebilir.
 Ulusal Toplantı Takviminde yer almak üzere başvurulduğunda toplantının mali
sorumluluğunu alacak kurum(lar) da bildirilir.
 Dernek Yönetim Kurulu toplantı başvuru tarihinden sonraki ilk Yönetim Kurulu
toplantısında başvuruyu değerlendirir ve karara bağlar.
 Türk KBB-BBC Derneğinden maddi ve/veya bilimsel destek istenen toplantılar mutlaka
Ulusal Toplantı Takvimine kabul edilmiş olmalıdır ve Türk KBB-BBC Derneği tarafından
değerlendirildikten sonra onaylanma durumunda koşulları düzenleme kuruluna bildirilir.
 Katılımcıların hepsinin aktif uygulama yaptığı “kurs”larda tarih ve katılımcı sayısı koşulları
aranmaz.
c) Uluslararası toplantılar:
Ülkemizde düzenlenecek Uluslararası toplantılar için de aynı kurallar uygulanır ama Yönetim
Kuruluna bildirim süresi en az bir yıldır. 4. Ulusal Toplantı Takvimi‟ne giren tüm toplantıların
TTB STE kredilendirme başvurusu yapılmış olması ve sonuçların Derneğe gönderilmesi
gereklidir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇalıĢma Grupları
Madde 5- 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.
a) Planlı ÇalıĢma 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.
b) Ġhtiyaca göre oluĢturulan çalıĢma grupları: Görülen gereksinim üzerine Türk KBBBBC 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 ve sürelerde Ulusal Derneği düzenli rapor hazırlayarak bilgilendirir ve verilen
görev tamamlandığında varlığı sona erer.
c) Uzmanlık Öğrenciliği ÇalıĢma Grubu: KBB ve BBC alanında eğitim görmekte olan
uzmanlık öğrencilerinin mesleki ve özlük sorunlarına çözümler üretmek, uzmanlık
eğitiminde karşılaşılan sorunları belirlemek ve gidermek, uzmanlık öğrencileri ile
TKBB-BBC Derneği arasında iletişimi artırmak amacıyla TKBB-BBC Derneği Yönetim
Kuruluna bağlı olarak çalışır. TKBB-BBC Derneği Danışma Kurulu tarafından seçilen
beş uzmanlık öğrencisinden oluşur. Genel Kurul sonrası yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk
toplantısında çalışma grubunda gönüllü olarak görev almak isteyen uzmanlık
öğrencilerinin başvurularını sağlamak amacıyla eğitim kurumlarını e- posta yoluyla
bilgilendirme kararı alır; eğitim kurumlarınca bildirilen adayların listesini Danışma
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Kuruluna sunar ve seçimin yapılmasını sağlar. Yeni dönemin ilk iki ayı içinde Uzmanlık
Öğrenciliği Çalışma Grubu oluşturulur. TKBB-BBC Derneği Yönetim Kurulu tarafından
atanan bir Yönetim Kurul üyesi oy hakkı olmaksızın Uzmanlık Öğrenciliği Çalışma
Grubu toplantılarına gözlemci olarak katılır. Çalışma Grubu ilk toplantısında kendi
içlerinden bir başkan ve bir sekreter seçer. Çalışma Grubu Yönetim Kuruluna karşı
sorumludur. Çalışma Grubu‟nun seçeceği bir üye çağrıldığında TKBB-BBC Derneği
Yönetim Kurulu ve/veya Danışma Kurulu toplantılarına katılır. Yılda en az iki kez
toplanır. Görev süresi iki yıldır ve yeni Çalışma Grubu oluşturulana kadar devam eder.
d) Mesleki Uygulamalar ve Serbest KBB Hekimliği Çalışma Grubu
TKBB – BBC Derneği Danışma Kurulu teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen
beş üyeden oluşur.
Çalışma Grubunun görevi;
 Mesleki uygulamaya yenilikleri katmak
 Meslektaşlardan gelen yenilik arayışlarında koordinasyonu üstlenmek ve destek vermek
 Ülkemizdeki etkinliklerde mesleğimizi saygınlık içeresinde duyurmak
 Mesleğimizin değişimlerine uyum sağlamak ve değişimlerin yaygınlaşmasına öncülük
etmek
 Mesleğimizin gelişmesine katkıda bulunacak alanlarda projeler-araştırmalar düzenlemek ve
desteklemek, elde edilen sonuçların uygulanmasını sağlamak, çalışmaların finansmanı adına
bütçe oluşturmak, bu alanlardaki çalışmaları geliştikçe daha kapsamlı modeller üzerinde
çalışmak
 İlgili konularda yurtdışı ve yurt içi kişi, kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak
 Derneğimiz sayesinde ülkemiz KBB BBC bilim dalını dünyada daha saygın bir yere
taşımaya çalışmak
 Meslektaşlarımızı daha başarılı ve mutlu bireyler yapmaya çalışmak
 Dernek üyelerinin mesleki uygulamalarda karşılaştıkları, hasta – hekim, hekim – işyeri,
hekim-endüstri, hekim – TTB ve hekim – medya çelişkilerini, karşılıklı ilişkilerde ortaya
çıkan sorunları çözümlemek ve ilişkilerin üyeler lehine gelişmesini sağlamaktır.
 Genel Kurul sonrası, yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında Çalışma Grubu‟nda
gönüllü olarak görev almak isteyen KBB Uzmanlarının başvurularını sağlamak amacıyla

TÜRK
KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN
CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ
YÖNERGE

Form No:
YNG-KBB BBC-GNL 07
Yayın Tarihi:
08/04/2012
Revizyon Tarihi:
Revizyon No: 00
Sayfa 11 / 13

üyelerini e posta yoluyla bilgilendirme kararı alır. Yeni dönemin ilk iki ayı içinde Mesleki
Uygulamalar ve Serbest KBB Hekimliği Çalışma Grubu‟nu Danışma Kurulunun önerileri
ile oluşturulur. Çalışma Grubu ilk toplantısında kendi içlerinden bir başkan ve bir sekreter
seçer. Çalışma Grubu Dernek Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Mesleki Uygulamalar ve
Serbest KBB Hekimliği Çalışma Grubu‟nun seçeceği bir üye TKBB-BBC Derneği çağrısı
ile Yönetim Kurulu ve/veya Danışma Kurulu toplantılarına katılır. Yılda en az iki kez
toplanır. Görev süresi iki yıldır ve yeni Çalışma Grubu oluşturulana kadar devam eder.
e) Sağlık Hukuku DanıĢmanlığı ve Eğitimi ÇalıĢma Grubu: Yönetim Kurulu yeni
dönemin ilk iki ayı içinde Sağlık Hukuku Danışmanlığı ve Eğitimi Çalışma Grubu‟nu
Danışma Kurulunun önerileri ile oluşturur. Çalışma Grubu ilk toplantısında kendi
içlerinden bir başkan ve bir sekreter seçer. Çalışma Grubu Dernek Yönetim Kuruluna
karşı sorumludur. Sağlık Hukuku Danışmanlığı ve Eğitimi Çalışma Grubu‟nun seçeceği
bir üye TKBB-BBC Derneği çağrısı ile Yönetim Kurulu ve/veya Danışma Kurulu
toplantılarına katılır. Yılda en az iki kez toplanır. Görev süresi iki yıldır ve yeni Çalışma
Grubu oluşturulana kadar devam eder. Bu çalışma grubu TKBB-BBC Derneğinde tüm
KBB uzmanlarına hizmet verecek bir “Sağlık Hukuku Danışmanlık ve Eğitimi“
verecektir. Ayrıca;
Tüm ülkedeki Derneğimiz üyesi hekimlerin dava konusu dosyalarını istek halinde tetkik
edecek ve davanın içeriği hakkında ilgilisine hukuki ve tıbbi durum ile ilgili bir görüş
verecektir. Dernek Adli Tıp Uzmanı bir adli danışman ve sağlık hukuku alanında çalışan
bir avukat ile tam zamanlı olmayan sözleşme yapacak, çalışma yönergesi
hazırlayacaktır. Çalışma Grubunun ve gerektiğinde diğer Dernek üyelerinin sağlık
hukuku eğitimini adli danışman ve avukat birlikte yapacaklardır. Çalışma Grubu eğitimi
takiben çalışmaya başlayacak ve iş akım şemasına göre çalışacaktır.
Çalışma Biçimi;
 Medikal dava inceleme istemi: Dava dosyası talep yazısı ile geldiğinde Çalışma Grubu
tarafından gözden geçirilecek, eksikler var ise (hasta dosyası, tıbbi raporlar, ifadeler, bilirkişi
raporları v.s) istenecek, tamamlanan dosya ön inceleme için adli danışmana sunulacaktır. Adli
danışmanın gerek gördüğü durumlarda, bilimsel görüş için birim tarafından önceden sağlık
hukuku eğitimi almış konu ile ilgili KBB uzmanına dosyayı teslim edilecektir. Bilimsel görüş
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sonrası adli danışman ve avukatın hazırladığı rapor Çalışma Grubu tarafından ilgiliye
gönderilecektir. Çalışma Grubu ihtiyaç doğduğunda dava konusu ile ilgili bilimsel verileri
almak amacı ile uzman meslektaşlar ile bilgi alış verişi yapabilir.
 Ücretlendirme: Avukat her tetkik ettiği dava dosyası için danışmanlık ücretini ilgili kişiden
alacaktır. Asgari ücret üzerinden şube ile birlikte belirlenecek olan bu ücrete KDV ve % gelir
vergisi eklenerek kesilecek serbest meslek makbuzu, ilgili hekime dosyası içinde
gönderilecektir. İlgili hekim on gün içinde avukatın banka hesabına ücreti yatıracaktır. Adli
danışman ve KBB uzmanı meslektaşlarımız bilirkişi görüşü verdiği dosyalardan herhangi bir
ücret talep etmeyeceklerdir. Ancak dava konusu olan olaylarda mahkemeye yazılı rapor
sunulması istendiğinde, bir ücret ödenmesi gerektiğinde talebi Dernek karşılayacaktır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Yöresel Dernekler ve Alt Dal Dernekleri
Madde 6
a) Yöresel Dernekler
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. Tüzel üyeliğe kabul edilen derneklerin başkanlarından veya ilgili derneklerin
yönetim kurullarının görevlendirdiği birer üye ve TKBBV şubelerinin başkan veya yönetim
kurullarının görevlendirdiği birer üyeden oluşan “Yöresel Dernekler Kurulu” „Yöresel
Dernekler Yönergesi‟ne göre çalışır ve seçimlerini yapar. Her dernek en çok bir üye ile
Danışma Kurulunda temsil edilebilir. Her seçimde rotasyon uygulanarak, görev yapmamış
derneklerden temsilci seçilir; görev almak isteyen tüm dernekler görev yaptığında yeni tur
görevleri başlar.
b) Alt Dal Dernekleri
Alt dal dernekleri; ülkenin her bölgesinden üye kabul eden, üyelerini KBB-BBC Uzmanlık
Alanının ilgili alt dal alanlarında birinde ağırlıklı olarak çalışan meslektaşlardan seçen, üyeliğe
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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 bir ay içinde
karar

verilir.

Tüzel üyeliğe kabul edilen derneklerin başkanlarından veya derneklerin yönetim kurullarının
görevlendirdiği birer üyeden oluşan “Alt Dal Dernekleri Kurulu” Alt Dal Dernekler Kurulu
Yönergesi‟ne göre çalışır ve seçimlerini yapar. Her seçimde rotasyon uygulanarak görev
yapmamış derneklerden temsilci seçilir; görev almak isteyen tüm dernekler görev yaptığında
yeni tur görevleri başlar.
Yöresel Dernekler ve Alt Dal Dernekleri ile Türk KBB-BBC Derneği ilişkileri:
Türk KBB-BBC Derneğine tüzel üye olmuş Yöresel Dernekler ve Alt Dal Dernekleri ile Dernek
Çalışma Gruplarının ve Dernek Danışma Kurulunun oluşturulması konusunda işbirliği yapılır.
Bu derneklerin düzenlediği yerel, ulusal ve uluslararası toplantılara bilimsel ve maddi destek
verilebilir.
c) Kulak-Burun-Boğaz Ve BaĢ-Boyun Cerrahisi Ġle 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.
ALTINCI BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Yürürlük
Madde 6- Bu Yönerge 8 Nisan 2012 tarihinde yapılan genel kurulda kabul edilerek yürürlüğe
girmiştir.

