
TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ  
Madde 1. Derneğin Adı ve Merkezi  
Deneğin adı Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’dir. Bu tüzükte yer alan TÇCD kısaltması 
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’ni tanımlar. TÇCD’nin merkezi Ankara’dadır.  
Madde 2. Derneğin Amacı  
TÇCD; çocuk cerrahisi uzmanlarının bilimsel ilkeler ışığında çalışan ulusal meslek örgütüdür.  
Derneğin amacı; çocuk cerrahisi alanında eğitim, araştırma ve hasta bakımı ile ilgili ulusal 
politikalar oluşturarak hem tedavi ve rehabilite edici hem de koruyucu yaklaşımları geliştirmek ve 
çocuk sağlığının en üst düzeye ulaşmasına katkıda bulunmaktır.  
Dernek, bu amaca yönelik olarak üyeleri arasındaki mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştiren 
etkinlikler düzenler, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları 
dikkate alır.  
Madde 3. Dernek siyaset ile uğraşmaz.  
Madde 4. Dernek Şube açmayacaktır.  
Madde 5. Üyelik  
TÇCD üyeliği için iki seçenek vardır.  
5.1. Asıl Üye: TÇCD’ne yalnızca Türk vatandaşı çocuk cerrahisi uzmanları asıl üye olabilir.  
Bunun için en az iki asıl üyenin imzalı önerisini içeren TÇCD üyelik formunun doldurulup, bu 
forma gerekli belgelerin eklenerek TÇCD Yönetim Kuruluna başvurulması gereklidir. Yönetim 
Kurulu, asıl üyelik isteğini başvuru tarihini izleyen ilk toplantısında gündeme alarak olumlu veya 
olumsuz olarak karara bağlamak ve adaya bildirmek zorundadır. Asıl üyeler, bu tüzükteki ve ilgili 
yönergedeki koşullar doğrultusunda derneğin yönetim, denetim, etik ve diğer kurullarında görev 
alabilirler ve bu kurullar için yapılan seçimlerde oy kullanabilirler.  
Üyelikleri için yıllık aidat öderler. Bu tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile 
üyeliği sona erdirilen asıl üyelerin derneğe yeniden üye olabilmeleri için, üyeliğin sona ermesine 
neden olan borcun ödenmesi ve bunun başvuruda belgelenmesi gereklidir.  
5.2. Onursal Üye: TÇCD Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Onursal Üyelik Yönergesi 
doğrultusunda TÇCD Genel Kurulunca seçilirler. Onursal üyelerin oy hakları olmadığı gibi aidat 
ödeme zorunlulukları da yoktur. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet koşulu 
aranmaz.  
Aşağıdaki özelliklere sahip kişiler TÇCD’ne onursal üye olabilir.  
5.2.1. Çalışmalarıyla çocuk cerrahisi alanında olağanüstü baŞarı sağlayanlar.  
5.2.2. Çocuk cerrahisinin gelişmesine önemli katkıda bulunan ve uzun yıllar mesleğe hizmet eden 
üyeler.  
5.2.3. Çocuk cerrahisinin gelişmesine maddi ve manevi katkıda bulunanlar.  
Madde 6. Üyeliğin Sona Ermesi  
Aşağıdaki durumlarda dernek üyeliği geçersiz olur.   



6.1. TÇCD Yönetim Kuruluna üyelikten ayrılma isteğini belirten dilekçenin ulaşması.  
6.2. Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanununun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş 
olanlar, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelerin ihraç kararına karşı Genel 
Kurula itiraz hakları vardır.  
6.3. Üyelik, aidatın ödendiği yıl ile sınırlıdır. Aidatın, ödenmesi gereken yılı izleyen yılın dokuz 
(9) uncu ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. Ödenmemesi durumunda, üyeye Yönetim Kurulu 
tarafından bir uyarı yazısı yazılır. Bu yazıdan sonra üç (3) ay içinde de aidatını ödemeyenlerin 
üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.  
6.4. TÇCD’nin amaçları, etik ilkeleri ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan veya 
dernek etkinliklerini engelleyici girişimler yapanların üyeliğine Yönetim Kurulu kararı ile son 
verilir.  
6.5. Etik Kurul kararıyla üyelikten çıkartılması istenenler, bu istemin Yönetim Kurulu tarafından 
kabul edilmesiyle üyelikten ihraç edilirler.  
6.6. Ölüm ile birlikte üyelik de kendiliğinden sona erer.  
 
Madde 7. TÇCD’nin Ana Kurulları  
TÇCD bünyesinde 5 ana kurul yer almaktadır.  
7.1. Genel Kurul  
7.2. Danışma Kurulu  
7.3. Yönetim Kurulu  
7.4. Denetleme Kurulu  
7.5. Etik Kurul  
Madde 8. Genel Kurul  
Genel Kurul, olağan toplantısını üç yılda bir Haziran ayında Yönetim Kurulunun uygun göreceği 
bir yerde yapar  
Yönetim ve Denetleme Kurullarının veya TÇCD asıl üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi 
durumunda Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır.  
Yönetim Kurulu, TÇCD tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini 
düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve 
gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek koşuluyla 
toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle  



toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı 
ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az ve 60 günden fazla olamaz.  
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle yapılamayacaksa, bu durum 
yapılamama nedenleri de belirtilmek koşuluyla ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun 
olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, yapılamayan toplantı tarihinden sonra en geç 6 ay 
içinde yapılması zorunludur.  
Madde 9. Genel Kurul, aidat borcu olmayan asıl üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile 
toplanır. Genel Kurula katılan her üyenin yalnızca bir oyu vardır. İlk toplantıda yeter sayı 
sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı 
derneğin yönetim, denetleme ve etik kurulları üye sayıları toplamının iki katından az olamaz.  
Madde 10. Genel Kurul toplantıları, ilanda bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula 
katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adlarının hizasına gelen yeri 
imzalayarak toplantı yerine girerler. Yukarıdaki maddede belirtilen yeter sayı sağlanamazsa, 
durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği 
Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.  
Açılışı takiben toplantıyı idare etmek üzere hazır bulunan üyeler arasından bir başkan, bir başkan 
vekili ve iki yazman seçilir.  
Toplantıda düzenlenen tutanak başkan ve yazmanlar tarafından imzalanarak diğer belgelerle 
birlikte toplantı sonunda Yönetim Kurulu’na verilir.  
Genel Kurul sonuçları, yeni Yönetim Kurulu tarafından yasada gösterilen süre ve yönteme uygun 
olarak en büyük mülkiye amirliğine sunulur.  
Madde 11. Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda 
hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme 
konulması zorunludur.  
Madde 12 - Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  
Genel Kurulun görev ve yetkileri Şunlardır.  
12.1. TÇCD bünyesinde yer alan kurularda görev alacak üyeleri gizli oyla seçmek.  
12.2. Gerektiğinde TÇCD tüzüğünü değiştirmek.  
12.3. TÇCD Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibra 
etmek.  
12.4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek.  
12.5. Derneğe gerekli taşınmaz malları satın alınmak veya mevcut taşınmaz malları satmak.  
12.6. Sağlık kuruluşları veya sosyal tesis açılması, Şirket, işletme veya vakıf kurulması konusunda 
Yönetim Kuruluna yetki vermek.  
12.7. Derneğin amacının gerçekleşmesi için yapılacak işler konusunda Yönetim Kuruluna öneride 
bulunmak, derneğin amacı ile ilgili federasyonlara katılması veya ayrılması konusunda karar 
vermek.  
12.8. Gerekirse derneğin kapatılmasına karar vermek.  



12.9. Yasa ve yönetmelikler uyarınca dernek tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması 
belirtilen diğer görevleri yapmak.  
12.10. Derneğin kamu yararına dernek sayılması için yasaya uygun girişim kararını almak.  
12.11. Üye aidatlarını saptamak.  
Madde 13. Genel Kurulda kararlar, katılan üye sayısının yarısından fazlasının onayı ile alınır. 
Tüzük değişikliğine yönelik öneriler ise 2/3 çoğunlukla kabul edilir.  
Madde 14. Danışma Kurulu  
Yönetim, Denetleme ve Etik Kurul asıl üyeleri, alt kurul başkanları, TÇCD yayınlarının editörleri, 
TÇCD’nin eski başkanları, derneğin onursal üyelerinden oluşur.  
Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda görüşlerini almak üzere başka kişi veya kurum 
temsilcilerini de bu toplantıya davet edebilir.  
DanıŞma Kurulu yılda en az bir kez dernek başkanının çağrısıyla toplanır ve derneğin iç 
işleyişini, genel politikalarını ve yıllık programını tartışır.  
Madde 15. Yönetim Kurulu  
Yönetim Kurulu, derneğin yürütme organıdır. Yedi (7) asıl, yedi (7) yedek olmak üzere Genel 
Kurul tarafından gizli oyla üç (3) yıl için seçilir. Bir kurumdan birden fazla kişi Yönetim Kurulu 
asıl üyesi olamaz. Asıl üyelerden boşalma olursa yedek üyeler seçilme sırasına göre göreve 
çağrılır. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi aralarında; Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter, 
Sayman, İletişim Sorumlusu, Dış İlişkiler Sorumlusu ve Eğitim Sorumlusu olacak Şekilde görev 
dağılımı yaparlar.  
Madde 16. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri  
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.  
16.1. Başkan: Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder, Yönetim Kurulu 
toplantılarına ve Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve 
uygulatır. Başkan, dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur ve bu amaçla Yönetim 
Kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik çalışmalar için görevlendirebilir. Başkan, tüzel 
kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden 
birine devredebilir.  
16.2. İkinci Başkan: Dernek geleneğinin sürdürülmesini sağlamada yardımcı olur. Önceki 
başkanlar bu göreve önerilir.  
16.3. Genel Sekreter: İç ve dış yazışmaları hazırlar ve gerekirse başkanla birlikte imzalar. 
Yönetim Kurulu gündemlerini hazırlar ve dağıtır. Dernek defterlerinin uygun Şekilde tutulmasını 
sağlar ve başkanın verdiği diğer görevleri yürütür.  
16.4. Sayman: Derneğin, gelir-gider defteri, masraf dosyası, bütçe kesin hesap bilanço defteri ve 
demirbaş defterlerini tutar. Yıllık bilanço hesaplarını düzenler, demirbaş ve ayniyat işlerini 
yürütür. Gelir ve giderlerin düzenli takip edilmelerini sağlar, dernek harcamalarını yapar.  
16.5. Ġletişim Sorumlusu: Derneğin iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. Dernek 
internet sayfası yönetiminden de sorumludur. Sayfa 5 / 8  



16.6. Dış Ġlişkiler Sorumlusu: Derneğin, diğer uzmanlık ve meslek örgütleriyle ulusal 
düzeydeki ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.  
16.7. Eğitim Sorumlusu: Eğitim Kurulu ile birlikte derneğin eğitimle ilgili tüm etkinliklerini 
planlar ve gerçekleştirilmesini sağlar. Dernek ve ilgili altkurullar tarafından gerçekleştirilen 
bilimsel ve eğitim etkinliklerinin standardizasyonu, eşgüdümü, planlanması ve yürütülmesinden 
sorumludur.  
Madde 17. Yönetim Kurulu, başkanın çağrısıyla toplanır. Başkanın bulunmadığı durumlarda 
toplantıyı ikinci başkan yönetir. Özrünü toplantıdan önce bildirmeksizin üç defa Yönetim Kurulu 
toplantısına katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Onların yerine yedek üyeler göreve çağrılır.  
Madde 18. Dernek Başkanlığı ve İkinci Başkanlık sadece bir dönem, diğer görevlerdeki Yönetim 
Kurulu üyelikleri ise en fazla iki dönem yapılabilir.  
Madde 19. Yönetim Kurulunun Görevleri  
19.1. Derneği temsil etmek veya bu konuda gerekli sayıda üyesine yetki vermek.  
19.2. Genel Kurul tarafından verilen kararları uygulamak, Danışma Kurulunun önerilerini 
değerlendirmek.  
19.3. Derneğin tüzükte belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla 
girişimlerde bulunmak, bu amaçla altkurullar oluşturmak.  
19.4. Yönetim Kuruluna bağlı kurulların çalışma yönergelerini hazırlamak.  
19.5. Üyeleri arasında bağları güçlendirici ve üyelerini yetiştirici sosyal ve bilimsel toplantılar 
yapmak, kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemek, yayınlar yapmak.  
19.6. Yapılacak mesleki ve bilimsel etkinliklerin yıllık veya daha uzun süreli programlarını 
yapmak ve bu etkinlikler için gerekiyorsa dernek üyelerine yetki vermek, bilimsel toplantıların 
konularını belirlemek.  
19.7. Yıllık çalışma programı ve bütçeyi hazırlayıp uygulamak.  
19.8. Genel Kurula sunulacak önerileri hazırlamak.  
19.9. Derneğin gelir ve gider hesaplarını yapmak ve gelecek döneme ait bütçe hazırlayarak Genel 
Kurula sunmak.  
19.10. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri 
kullanmak.  
19.11. Harcamaları onaylamak, Denetleme Kurulu tarafından genel işlemler ve bütçe durumu 
hakkında sunulan raporları incelemek.  
19.12. Yayınlanacak eserleri, mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yurt içi ve 
dışı bilimsel etkinlikler için dernek üyelerini görevlendirmek.  
19.13. Derneğin amaçları doğrultusunda, resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla, gerçek ve tüzel 
kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.  
19.14. Bütçe bölümleri arasında zorunlu nedenlerle değişiklikler yapmak, beklenenden fazla gelir 
olursa bunu gerekli bölümlere eklemek.  
19.15. Derneğin amaçları doğrultusunda koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesisler kurmak ve 
işletmek.  
19.16. Genel Kurulu toplantıya çağırmak  



19.17. Genel merkez işlerini yürütmek için gerekirse mülk satın almak, kiralamak, ücretli personel 
tutmak.  
19.18. Asıl üyeliklere karar vermek, onursal üye önerilerini Genel Kurula sunmak  
19.19. Dernek amaçları için her türlü kararı almak.  
19.20. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde en 
büyük yerel mülkiye amirine bildirmek.  
19.21. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını, izleyen otuz (30) gün içinde, Yönetim 
ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç 
Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülkiye amirliğine bildirilir.  
Madde 20. Denetleme Kurulu ve Ġç Denetim  
TÇDD’nin iç denetimini, Denetleme Kurulu yapar.  
20.1. Denetleme Kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından 
seçilir. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel 
Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim 
kuruluşlarına denetim yaptırabilir.  
20.2. Denetleme Kurulu ilk toplantısını, Genel Kurulu takip eden ilk hafta içinde yaparak bir 
başkan seçer. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun her türlü mali işlemini denetler, fakat 
müdahale edemez. Genel Kurul’dan en geç on (10) gün önce denetleme raporunu Yönetim 
Kuruluna verir ve bu rapor Genel Kurula sunulur. Denetleme sırasında yasa ve tüzüğe aykırı 
işlemleri saptadığında Genel Kurulu toplantıya çağırır.  
Madde 21. Etik Kurul  
Genel Kurul tarafından gizli oyla üç (3) yıl için seçilen üç (3) asıl, üç (3) yedek üyeden oluşur. Bu 
üyeler, kendi aralarında oylama yaparak bir başkan ve bir sekreter seçerler. Etik Kurula 
seçilebilmek için, asıl üyelik için tüzükte var olan gerekli koşullardan başka, halen hekimlik 
görevlerini yapıyor olmak veya meslekle ilgili idari bir görevde bulunmak ve çocuk cerrahisi 
alanında en az 15 yıllık meslek deneyimine sahip olmak gereklidir. Etik Kurul, meslek onurunun 
korunması için her türlü önlemi alır. Yönetim Kurulu tarafından kendisine iletilen konuları dernek 
tüzüğü, ilgili yasa ve yönetmelikler, etik yönerge ve düzenlemeler çerçevesinde değerlendirir. 
Gerekirse üyenin ihracı için Yönetim Kuruluna öneride bulunur. Dernek Başkanı bu toplantılara 
katılabilir, bilgi verebilir fakat oy kullanamaz.  
Madde 22. Eğitim Kurulu  
TÇCD’nin katılımı veya çatısı altında gerçekleştirilen, ulusal ve uluslararası kongreler hariç diğer 
tüm eğitim etkinliklerinin (kurs, sempozyum, çalıştay, vb) planlanması, düzenlenmesi, 
eşgüdümünün sağlanması ve denetlenmesine yönelik çalışmalar yapar. Ayrıca çocuk cerrahisi 
alanında lisans ve lisansüstü eğitimin yapılandırılması, eğitim gereçlerinin oluşturulması ve eğitim 
gereksinimlerinin belirlenmesi için projeler geliştirir. Eğitim Kurulunun oluşturulması ve işlevleri 
TÇCD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir yönerge ile belirlenir.  
Madde 23. Çalışma Kollarının Oluşturulmaları ve İşlevleri  



Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla ve Yönetim Kurulu kararıyla derneğin 
işleyişini düzenlemek ya da çocuk cerrahisi ile ilgili değişik konularda çalışmalar yapmak üzere 
çalışma kolu olarak adlandırılan altkurullar (grup, birim, komisyon, vb) oluşturulabilir. Bunlar, 
Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan, derneğin ve çocuk cerrahisinin belirli alanlarına ilgi 
duyan üyeleri bir araya getiren, bu üyeler arasındaki iletişimi geliştiren, alanları ile ilgili bilimsel 
bilgiyi toplama, yorumlama ve yaymayı sağlayan yapılanmalardır. Aynı zamanda, eğitim, 
araştırma ve sağlık hizmetini iyileştirme ve ulusal politikalar oluşturmada bilimsel danışmanlık 
işlevi de görürler. Bu kolların oluşumu, işlevleri ve çalışma biçimleri, komisyonlar dışında, bir 
yönerge ile belirlenir.  
Madde 24. Derneğin Gelirleri ve Mali Hükümler  
Derneğin gelirleri aşağıda belirtilmiştir.  
24.1. Üyelerin yıllık aidatları.  
24.2. Bağış ve yardımlar.  
24.3. Derneğe gelir sağlamak üzere düzenlenecek sosyal etkinlikler ve piyango gelirleri.  
24.4. Kamu kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin yardım ve bağışları.  
24.5. Dernekler Kanunu’nun izin verdiği her çeşit diğer gelirler.  
24.6. Bilimsel yayınlar ve etkinliklerden (kongre, kurs, seminer vb.) elde edilen gelirler.  
24.7. Derneğin malvarlığından elde ettiği gelirler.  
Madde 25. Derneğin Kapatılması  
Genel Kurul, derneğin kapatılmasına karar verebilir. Kapatılmaya karar verebilmek için tüzüğe 
göre, Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması 
gerekir. Bu Şekilde çoğunluk elde edilemezse, ikinci defa toplanmak için Madde 8’e uygun olarak 
üyelere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı; yönetim, denetim ve onur kurulları üye 
tam sayısının iki katından az olamaz. Kapatılma hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte 
iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin kapatılma kararı, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en 
büyük mülkiye amirine yazı ile bildirilir.  
Madde 26. Derneğin kapatılması halinde malları Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna devredilir.  
Madde 27. Bu tüzükte bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmeliklere ait 
hükümler uygulanır.  
Madde 28. Derneğin tüm kurullarının yapacakları yazışmalarda Yönetim Kurulunca belirlenen ve 
hem derneğin amblemini hem de adını taşıyan kâğıt örnekleri kullanılır. Derneğin tüm 
etkinliklerinde uyulması gereken yazışma standartları bir yönerge ile belirlenir.  
Madde 29. Derneğin Adresi  
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Madde 30. Dernek, amacını gerçekleştirmek ve etkinliklerini yürütebilmek için gereksinim 
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 olamaz.  
Madde 31. Derneğin kurucuları aşağıdaki tabloda belirtilmiŞtir. DERNEĞİN 
KURUCULARI  
Adı Soyadı  Mesleği  Uyruğu  Adresi  
Akgün Hiçsönmez  Tıp Doktoru  TC  Atatürk Bulvarı, 

166/8 Çankaya, 
Ankara  

Münci Kalayoğlu  Tıp Doktoru  TC  Önder Caddesi, 8/5 
Beşevler, Ankara  

Nebil 
Büyükpamukçu  

Tıp Doktoru  TC  H.Ü. Tıp Fak. 
Çocuk Cerrahisi 
A.D. Ankara  

Naci Gürses  Tıp Doktoru  TC  19 Mayıs Ü. Tıp 
Fak. Çocuk 
Cerrahisi A.D. 
Samsun  

Nuri Kale  Tıp Doktoru  TC  H.Ü. Tıp Fak. 
Çocuk Cerrahisi 
A.D. Ankara  

M. Ali Altın  Tıp Doktoru  TC  H.Ü. Tıp Fak. 
Çocuk Cerrahisi 
A.D. Ankara  

Nevzat Uçaner  Tıp Doktoru  TC  Çocuk Hastanesi, 
Gaziantep  

Halil Atayurt  Tıp Doktoru  TC  SSK Dışkapı 
Hastanesi, Ankara  

 


