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TÜRKİYE  MEME HASTALIKLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU 

ANA TÜZÜĞÜ 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Hükümleri 

 

MADDE 1- Kuruluş  

Yasalar ile iş bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca “ TÜRKİYE MEME HASTALIKLARI DERNEKLERİ 

FEDERASYONU” adı ile bir federasyon kurulmuştur. Federasyonun kısa adı “MF” dir.  

 

MADDE 2-  Hukuki Dayanak 

Bu tüzük, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri ile 31/03/2005 tarihli 

Dernekler Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

MADDE 3- Tanımlar 

Bu tüzükte geçen; 

Bakanlık                       :          İçişleri Bakanlığını, 

Mülki İdare Amirliği    :         Dernek ve Federasyon merkezlerinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını, 

Dernekler birimi          :         İl dernekler müdürlüğünü ve ilçe dernekler büro şefliği, 

Dernek merkezi          :         Derneklerin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi, 

Kanun           :         5253 sayılı Dernekler Kanununu, 

Medeni Kanun          :         4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 

Federasyon          :     Türkiye  Meme Hastalıkları Dernekleri federasyonu (MF)   

 

MADDE 4- Merkez 
MF’nin merkezi Ankara’dır. Genel kurula katılma hakkına sahip temsilci (delege) sayısının üçte iki çoğunluğunun 

kararıyla gerekli görülen yerlerde temsilcilik kurulabilir.  

 

MADDE 5- Federasyonun Amacı 

Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde resmi ve sivil kuruluşlarla ikili iş birliğine girerek meme sağlığı ve hastalıkları 

alanında tek sorumlu olduğunu tüm kamuoyu ile paylaşmayı, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları döneminde gerektiğinde görev 

üstlenmeyi, bu bağlamda meme sağlığı ve hastalıkları konusunda çalışan disiplinlere ait dernek, vakıf ve federasyonlar, endüstri ve 

ticari işletmeler ile bilimsel iş birliğine girerek ortak projeler üretmeyi bununla birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili 

bakanlıklar, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu ile de ortak projeler 

üreterek girişimlerde bulunmayı, üye dernekler için bir dizi kural ve standartlar belirleyerek ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir 

katılımcı sivil toplum örgütü olma konusunda çaba harcamayı, Ulusal ve uluslararası platformlarda meme sağlığı ve hastalıkları ile 
ilgili tanı ve tedavi yaklaşımlarının gelişimine katkıda bulunmayı, Meme sağlığı ve hastalıklarını ilgilendiren toplumsal hizmetler, 

insan gücü eğitimi, idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesi ve geliştirilmesini sağlamayı, Türk Ceza Kanunu’nun 

uygulanmaya konulması ile meme sağlığı ve hastalıkları ile ilgili oluşabilecek komplikasyon – hatalı klinik uygulamalar 

konularında meslek mensuplarına gerekli uyarılarda bulunmayı, Meme sağlığı ve hastalıkları ile ilgili alanlarda uzmanlık eğitimi 

alanların mesleki temsil ve eğitimini, özlük haklarının geliştirilmesini ve meslek onurlarının korunmasını sağlamayı amaç 

edinmiştir.  
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MADDE 6- Federasyonun Çalışma Konuları ve İlkeleri 

1. Federasyon çalışmaları sırasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünü, milli, manevi ve kültürel 

değerlerini kendisine rehber edinir. Bununla birlikte Federasyon yapacağı çalışmalarda, Anayasa, kanunlar, uluslar arası hukuk 

kuralları, genel kabul görmüş evrensel etik değerler ve demokratik ve laik cumhuriyete bağlı kalır. 
2. Bir üst kuruluş olarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara karşı temsil yetkisini taşır. 

3. Meme hastalıkları ile ilgili konularda faaliyet gösteren kurumlar ile ilgili her türlü eğitim etkinliğini planlar ve yürütür; 

bünyesindeki derneklerin bu konudaki çalışmalarını özendirir ve destekler. Tanı ve tedavi konusunda, güncel bilimsel veriler 

ışığında ülke politikasının belirlenmesi için tavsiyelerde bulunur. 

4. Üyelerini ve kamuoyunu meme hastalıkları konusundaki gelişmelerden haberdar etmek için kongre, sempozyum, kurs ve 

benzeri toplantılar düzenler; başta Meme Sağlığı Dergisi’nin düzenli çıkartılarak meslek mensuplarına ulaştırılmasını sağlamak 

olmak üzere dergi, kitap, broşür gibi yayınların yanı sıra medya ve elektronik ortamı da kullanarak etkinliklerini tanıtır. 

5. Üye dernekler tarafından önerilen ortak eğitim etkinliklerinden uygun görülenlerin işlerlik kazanmalarını sağlar. 

6. Meme hastalıkları konusunda uzmanlaşmak isteyen ilgili dallarda çalışan hekimlerin eğitim standardizasyonlarını sağlar; 

bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü girişimde bulunur ve alınan kararları uygular. 

7. Meme hastalıkları ile ilgili uzmanlık dallarında yeterlilik koşulları konusunda ilgili uzmanlık dernekleri ile işbirliği 
yapar. 

8. Meme hastalıkları konusunda uzmanlaşmak isteyen hekimlerin özlük haklarını korur ve geliştirir. 

9. Araştırmalara destek olmak amacıyla proje desteği, burs ve başarı ödülleri verir. 

10. Amaçları doğrultusunda her türlü idari ve hukuksal girişimde bulunur; proje üretir ve gerçekleşmesi için gerekli desteği 

sağlar. 

11. Amaçları doğrultusunda uluslararası bilimsel dergilere, kurum ve kuruluşlara üye olur. 

12. Eğitim ve sağlık tesisleri ile gelir sağlama amaçlı her türlü ticari işletmeyi kurup yönetebilir. 

13. Gayrimenkul edinebilir, edindiği gayrimenkulleri satabilir. 

14. Din ve siyasetle uğraşmaz. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üyelik Hükümleri 

 

MADDE 7- Üyelik koşulları 

 MF üyesi olan kuruluşlarda; 

a) Tüzel kişiliğini kazanmış, 

b) MF’ in gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme taahhüdünde bulunmuş, 

c) MF’ nin ana tüzük hükümlerine uymayı taahhüt etmiş,  

d) Yasa ve yönetmeliklerde öngörülen üyelik koşullarını taşıyan, 

e) Genel kurul toplantılarında Federasyon’a üyelik konusunda karar almış, 

Olmak şartları aranır. 
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MADDE 8- Kurucu Üyeler 

  MF aşağıda adları, merkezleri ve adresleri yazılı olan kurucu üye dernekler tarafından kurulmuştur. 

 
a) İSTANBUL MEME DERNEĞİ 

Merkezi: İstanbul 

b) İZMİR MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 

Merkezi: İzmir  

c) ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 

Merkezi: Ankara 

d) BURSA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 

Merkezi: Bursa 

e) KOCAELİ MEME HASTALIKLARI ARAŞTIRMA VE TEDAVİ DERNEĞİ 

Merkezi: Kocaeli 

f) AYDIN MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 
Merkezi: Aydın 

g) GÜNEYDOĞU ANADOLU MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 

Merkezi: Diyarbakır. 

MADDE 9- Üyelik İşlemleri 

 MF’ ye üye olabilmek için; 

a) Meme hastalıkları konusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulan, yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş ve tüzükleri ilgili 

birimlerce onaylanarak faaliyete geçmiş olan ve tüzüklerine göre en az bir seçim dönemi faaliyette bulunan dernekler, genel 

kurullarında karar almış olmak şartıyla yazılı başvuruları halinde Federasyona üye olabilirler. 

b) Federasyona üyelik için başvuruda bulunan derneklerin aşağıdaki hususlara uygun olarak hareket etmesi gerekmektedir. Buna 

göre;  

1. Üyelik başvurusunda bulunan derneğin üyeleri arasında mutlaka genel cerrah, radyolog, patolog (veya sitolog), tıbbi 

onkolog ve radyasyon onkologu dallarında uzmanlaşmış en az birer üyeleri bulunmalıdır.  
2. Derneğin Federasyon’a başvurabilmesi için en az 50 üyesinin olması gerekir.  

3. Başvuran derneğin üyeleri arasında, bulunduğu İl’deki tüm sağlık kurumlarında görev yapan (Örneğin Tıp Fakültesi, 

Devlet Hastanesi varsa Eğitim Hastanesi ve Askeri Hastane ile Özel Hastanelerdeki) ve meme hastalıkları ile uğraşan 

meslek sahiplerinin yer alması gerekmektedir.  

4. Derneğin Yönetim Kurullarında da yukarda belirlenen kuruluş ve disiplinlerin eşit ağırlıklı temsil edilmesi 

hedeflenmelidir.  

5. Üyelik başvurusunda bulunan derneklerin, yaptığı ve Federasyon üyeliği gerçekleştikten sonra yapacağı düzenli bilimsel 

aktivitelerden Federasyon’u bilgilendirmeli ve Federasyon tarafından kendisine verilecek bilimsel görevleri üstleneceğini 

taahhüt etmelidir.  

6. Federasyon üyeliğine kabul edilen dernekler, kendi bölgelerinde ve illerinde meme hastalıkları ile ilgili olarak, tanı, 

tedavi ve takip konusunda alt yapı, teknik olanaklar ve veri tabanı oluşturmak için detaylı çalışmalar yapmak ve bunu MF’ 
na bildirmekle yükümlüdürler.  
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c) Üye dernekler gerekli ödentileri ödemeyi taahhüt etmelidirler. MF üyeliği için aşağıdaki işlemler yapılır: 

 1- MF üyesi olmak isteyen adaylar MF amaç ve çalışma konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettikleri, gerekli üyelik 

koşullarını taşıdıklarını içeren yazılı başvurularını MF yönetimine sunarlar. 

 2- Aday derneğin üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az iki üyenin önerisi şarttır. 
 3- Federasyon yönetim kurulu başvuru tarihinden itibaren 30 iş günü içinde adayın müracaatı ile ilgili kararını verir ve 

aday’a yazılı olarak bildirir. 

 4- Adayın federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Üyelik ile ilgili ödeme yükümlülükleri yerine 

getirilmedikçe MF üyeliği kazanılmaz. 

 5- Bu tüzükte ve ilgili kanunlarda aksine hüküm bulunmayan hallerde, üyeler kendi genel kurullarında üyeleri tarafından 

seçilen temsilci (delege) sayıları ile temsil edilmeleri dışında eşit haklara sahiptirler. 

 6- Federasyona üye olan dernekler Federasyon Tüzüğünde yer alan hükümleri aynen kabul ederler.  

 

MADDE 10- Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılma 

 MF üyeliğinin sona ermesi, üyelikten ayrılma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur. 

 1- Üye dernek kendi Genel Kurulunda karar almak koşuluyla üyelikten ayrılabilir. 
 2- Federasyon üyeliğinden ayrılmak isteyen dernek, bu isteğini kendi Genel Kurul tutanağı ile birlikte yazılı olarak 

Federasyona bildirmek zorundadır. 

 3- Bu koşullara uygun olarak üyelikten ayrılma kararı alan derneğin üyelik hak ve yükümlülükleri, ayrılma kararını yazılı 

olarak bildirdiği tarihten itibaren sona erer. Ayrılan derneğin, üye olduğu zaman dilimine ilişkin yükümlülük ve sorumlulukları 

devam eder. 

 4- Üyelikten ayrılan dernek, Federasyonun taşınabilir ya da taşınamaz mal varlıkları ve mali bütçesinden hak iddia edemez. 

 5- Federasyonun tüzüğüne, amaç ve ilkelerine, Genel Kurul ve yetkili organ kararlarına aykırı davranan ve yazılı uyarılara 

rağmen aykırı davranmakta ısrar eden; Federasyon çalışmalarını engelleyen ve kurumsal yapısını zayıflatan; yetki almaksızın 

Federasyon tüzel kişiliğini yükümlülük altına sokan ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen dernekler Federasyon Yönetim 

Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile Federasyon üyeliğinden çıkarılır. 

6- Federasyon delegelerini tüzükte belirtilen süre içinde bildirmeyen ve bir yıla ait ödentisini, o yılın bitiminden sonraki altı 

ay içinde ödemeyen dernekler Federasyon Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile Federasyon üyeliğinden çıkarılır. 
7- Federasyon üyeliğinden çıkartılması istenen dernekler Federasyon Yönetim Kurulunun kararı ile Genel Kurula sevk 

edilir. Kararın verileceği ilk Genel Kurula (veya olağanüstü Genel Kurula) kadar söz konusu derneğin hak ve yükümlülükleri askıya 

alınır. 

 8- Federasyon Yönetim Kurulu üyelikten çıkarılması isteminde bulunduğu dernek için gerektiğinde olağanüstü Genel 

Kurul toplayabilir. 

9- Federasyon Yönetim Kurulu üyelikten çıkarılma isteminde bulunduğu ve Genel Kurul’a sevk ettiği derneğe bu kararını, 

kararın alındığı Yönetim Kurulu tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yazılı olarak bildirir. 

10- Genel Kurulun üye derneklerden herhangi birinin üyelikten çıkarılmasına karar verebilmesi için Genel Kurula katılma 

hakkına sahip bulunan Federasyon delegelerinin en az 2/3’ünün bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması 

halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki 

katından az olamaz. Üyelikten çıkarmaya ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3’ünün oyuyla alınması zorunludur. 
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MADDE 11- Üye Derneklerin Hak ve Yükümlülükleri 

a)Delegeleri aracılığıyla, Federasyon Genel Kurullarına ve seçimle Federasyon organlarına katılmak, 

b)Federasyon amaçları doğrultusunda, yürütülen çalışmalardan tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen şekiller çerçevesinde 
yararlanmak, bilgi edinmek, belgeleri incelemek, görüş ve eleştirilerde bulunmaktır. 

c)Federasyon tüzüğüne ve yetkili organlarca alınacak kararlara uymak, 

d)Mali yükümlülüklerini usulüne uygun olarak ve aksatmadan yerine getirmek, 

e)Federasyon Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü haller dışında yılda bir kez çalışmaları hakkında genel rapor vermek, 

f)Üye bilgilerini ve varsa şubelerini içeren listeleri bir yıllık dönemler halinde Federasyona bildirmek,  

g)Seçtikleri asil ve yedek delegelerin oy sıralamasına göre hazırlanan listelerini, Federasyon Genel Kurul toplantısından en 

az 60 gün önce Federasyon Yönetim Kuruluna bildirmektir. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yönetim Hükümleri 

 

MADDE 12- Federasyonun Organları: 

MF organları aşağıda gösterilmiştir. 

1-Genel Kurul 

2-Yönetim Kurulu 

3-Denetleme Kurulu 

4-Onur ve Etik Kurulu 

 

MADDE 13- Genel Kurulunun Oluşumu: 

 Federasyon Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki üyelerin katılımı ile gerçekleşir. 

   1- Federasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri, 
   2- Federasyon denetleme kurulu başkan ve üyeleri, 

   3- Üye derneklerce seçilecek temsilciler (delegeler), 

 Temsilciler (delegeler) arasında herhangi bir sebeple boşalma olursa ilgili dernek, yedek delege üye sırasına göre boşalan 

delegeyi tamamlar. Delegelik süresi, bağlı bulunduğu derneklerin genel kurul zamanları ile sınırlıdır. 

 

MADDE 14- Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Genel Kurul, MF’ nun en yetkili karar organı olup,görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

a)Yasalar ile MF ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda, gerekli kararları almak, 

b) Çalışma dönemleri çalışma programları ile yıllık bütçeleri, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp karara bağlamak, 

c) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile çalışma dönemi için zorunlu diğer yönetim organları asil ve yedek üyelerini 

seçmek, 
d) Geçmiş çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu, bilanço ve gelir-gider çizelgeleri ile denetim kurulu 

tarafından hazırlanan denetim raporunu görüşerek onaylamak, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini ibra etmek, 

e) MF Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin önerileri görüşüp karara bağlamak, 

f) İtiraz halinde MF üyeliğinden çıkarmalar hakkında nihai karar vermek, 

g) MF’ ye taşınmaz mal satın alınması veya kiralanmasının onaylanması ile mevcut taşınmazların satılması konularında 

Yönetim Kuruluna yetki vermek, 
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h) MF’ nin anonim ortaklara iştiraki, iktisadi işletmeler, vakıflar ve benzeri kuruluşlar kurmasına karar vermek, 

i) Ulusal veya uluslararası kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar vermek, 

j) MF’ nin tasfiyesine ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek (Üye sayısının 5’in altına düşmesi ve bu durumun üç 
ay içinde giderilmemesi durumunda) 

k) Gerekli durumlarda Federasyon Tüzüğünü değiştirmek, 

l) MF organlarını denetlemek, haklı nedenlerin ortaya çıkması durumunda bu organların üyelerini görevden almak, 

m) Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf benzeri kuruluşların kurulmasına veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar 

vermektir. 

  n) Üye derneklerin giriş aidatını ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek, 

 o) Yönetim Kurulu kararlarına itirazları görüşmek ve karara bağlamak, 

 p) Gerektiği takdirde Federasyonun feshine karar vermek. 

 

MADDE 15- Genel Kurulunun Olağan Toplantıları 
Genel Kurul, üye derneklerin genel kurul toplantılarında seçilmiş temsilciler (delegeler) ile yönetim, denetim ile onur ve 

etik kurulu üyelerinden oluşmaktadır. UMF genel kurulu iki yılda bir olağan olarak Ekim ayında toplanır ve delegelerin yarısından 

bir fazlasının katılması ile UMF merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarını yürütür. 

 

 

MADDE 16- Genel Kurulunun Oluşumu 

Her üye genel kurulda delegeler ile temsil edilir. Her üye dernek genel kurulda beş adet üye ile temsil edilir. 

 

Seçilen delegeler Federasyon genel kurulunda oyunu bizzat kullanır. Başka bir kişiye vekâletname veremez ve bu usulle 

temsil edilemez. 

 

MADDE 17- Genel Kurula Çağrı Usulü ve Toplantı Yöntemi 

a) Federasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından 60 gün öncesine kadar üye dernekler tarafından yazılı olarak 
gönderilen delege listelerini dikkate alarak Federasyon Genel Kuruluna katılma hakkına sahip delegelerin listesini düzenler ve bu 

listeyi üye derneklere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce yazılı olarak bildirir. 

b) Genel Kurul toplantısının günü, saati, yeri ve gündemi toplantı tarihinden en az 15 gün önce ülke çapında yayın yapan 

bir yayın organında yazılı olarak ilan edilerek ya da elektronik posta yoluyla üyelere duyurulur. İlk toplantıda yeter sayının 

bulunamaması nedeniyle toplantının yapılamaması durumunda ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da ilanda 

belirtilir.  

c) İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az, 60 günden fazla olamaz. Toplantı başka bir 

sebeple ertelenirse, erteleme nedenleri de belirtilerek ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. Geri 

bırakılan bu toplantının geri bırakma tarihinden başlayarak en geç altı aylık süre içerisinde yapılması zorunludur. Delegeler  ikinci 

toplantıya, (b) fıkrasında belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

d) Genel kurula katılacak üyelerin delegeleri, yönetim kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları 
karşısına imza atıp Genel Kurul Toplantısına girerler. İmzalanan çizelgeye göre, Genel Kurula katılan delegelerin sayısı ile toplantı 

ve karar yeter sayıları bir tutanakla tespit edilir. 
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e) Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden 

biri tarafından açılır. 

f) Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ve yazman seçilerek Genel Kurul 

Divanı oluşturulur. Toplantıyı Genel Kurul divan başkanı, başkanın mazereti halinde başkan yardımcısı yürütür. 
g) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10’unun yazılı 

istemi ile görüşülmesi istene konuların gündeme alınması zorunludur. 

h) Her delegenin bir oy hakkı vardır. Delege, oyunu bizzat kullanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Ancak tüzük 

değişikliğine ilişkin kararlar Genel Kurulda hazır bulunanların 2/3 çoğunluğuyla alınır. 

 

MADDE 18- Olağanüstü Genel Kurul 

 Aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde MF genel kurulu, Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde olağanüstü 

toplantıya çağrılır. 

 a) MF üye sayısının 1/5’ini oluşturan üyelerin yazılı başvurusu üzerine, 

 b) Yönetim kurulunda 2/3 çoğunlukla olağanüstü genel kurul yapılması hususunda karar alınması durumunda, 

 c) Denetleme Kurulunun MF hesap işlemleri veya bütçe uygulaması konuları ile ilgili olarak oy birliği ile karar alması 
durumunda, olağanüstü genel kurul toplantısı mevzuata ve Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır.  

 Bütün delegelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile MF genel kurullarında oy kullanma hakkına 

sahip delegelerin tamamının Kanun’da ve Tüzük’te yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir . Bu 

şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. 

 

MADDE 19- Yönetim Kurulu Oluşumu ve Çalışma İlkeleri 

Yönetim Kurulu 19 asil üye ve 19 yedek üyeden oluşur.  Asil üyeliklerden boşalma olduğunda, yedek üyeler aldıkları oy 

sırasına göre yazılı olarak göreve çağrılır.  

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk hafta içinde toplanarak gizli veya açık olmak üzere belirlenecek oylama usulüne göre 

yapılacak seçim ile bir başkan, (iki yada üç) başkan yardımcısı, genel sekreter ve saymanı belirler.  

b) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir kez, önceden saptanan gün ve yerde toplanır. 
c) Olağanüstü toplantı çağrısı, başkanın veya üç Yönetim Kurulu üyesinin yazılı istemi üzerine en geç 15 gün içerisinde 

başkan tarafından yapılır. 

d) Alınan kararlar Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır ve üye derneklere karar tarihinden itibaren en 

geç on beş gün içinde bildirilir.  

e) Bir yıl içerisinde yazılı olarak mazeret beyan etmeden Yönetim Kurulu toplantılarının 1/3’ünden fazlasına veya ardışık 

üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. 

f) MF Yönetim Kurulu toplantılarına, Kurul başkanından izin alınması koşuluyla üye derneklerin yönetim kurullarından 

birer kişi gözlemci olarak katılabilir, Federasyon çalışmaları hakkında bilgi alabilir ve önerilerde bulunabilir. 

 

MADDE 20- Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 
a) MF genel kurulu kararlarını uygulamak, Genel Kurul kararı gerektirmeyen konularda, yasalar ve bu ana tüzük hükümleri 

doğrultusunda karar almak ve uygulamak, 

b) Federasyonun amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve görevlerinin yerine getirilmesi için gereken tüm kararları 

almak, 

c) MF’ yi temsil etmek 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

d) Yasal şartları yerine getirerek Genel Kurulu toplantıya çağırmak, 
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e) Yeni çalışma döneminde uygulanacak Çalışma Programı ile yıllık bütçe, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel 

Kurulca onaylandıktan sonra uygulamak, 

f) Çalışma dönemleri sonunda faaliyet raporları ile bütçe yılları sonunda Bilânço ve gelir ve gider tablolarını hazırlamak, 

g) Yasayla zorunlu kılınan defterleri ve gerekli görülen yardımcı defterleri tutmak, 
h) Meme sağlığı ve hastalıkları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve bilimsel toplantıların yıllık 

planlamasını yapmak ve gerektiğinde organize etmek; Federasyon bünyesinde yer alan derneklere ulusal ve uluslararası kongre, 

sempozyum ve bilimsel toplantılar için düzenleme yetkisi vermek, bunları denetlemek ve gerektiğinde organizasyona katkıda 

bulunmak,  

i) Federasyona adına yerel süreli yayınların çıkarılmasını ve üyelerine dağıtımını sağlamak, 

j) Federasyon Yönetim Kurulunun sorumluluk ve yetkisinde çeşitli kurullar (sosyal kurul, bilimsel kurul, yeterlilik kurulu, 

vb) oluşturmak ve bu kurulların önerilerini değerlendirerek uygun bulunanları hayata geçirmek,  

k) MF amacı çerçevesinde yapılacak Kongrelerin ve bilimsel toplantıların etik değerlere uygun biçimde yapılmasını 

sağlamak, 

l) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerde Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmaktır. 

m) Federasyon Yönetim Kurulu olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını Federasyon merkezi dışında yapmaya 
karar alabilir. 

 

MADDE 21- İç Denetim 

 Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği 

gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kurumlarınca 

denetim yapılmış olması, denetim kurulu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

 

MADDE 22- Denetleme Kurulu Oluşumu İle Görev ve Yetkileri 

 Denetleme Kurulu; 

 a) Federasyon Genel Kurulunca gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.  

 b) Seçimi izleyen ilk hafta içinde yapacağı toplantıda bir başkan ve Raportör üyelerini seçer. 

 c) Başkan dâhil her üye bir oy hakkına sahiptir. 
 d) Asil üyelikten boşalma olduğunda aldıkları oy sırasına göre yedekleri yazılı olarak göreve çağrılır. 

 e) Denetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. 

 f) Federasyonun iş ve işlemlerinin belgelerini, gelir ve giderlerini yılda en az bir kez denetler. 

 g)Federasyon çalışmalarının tüzük, yönetmelik ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denetler.  

 h) İki yıllık dönem içerisinde yönetsel ve mali denetim sonuçlarını, bilânço ve gelir-gider hesabına ait inceleme sonuçlarını 

bir rapor ile Genel Kurula sunar. 

 i) Denetleme sırasında gördüğü eksiklikler ile tüzüğe ve mevzuata aykırı konuları bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. 

 j) Gerekli gördüğü hallerde geçerli nedenleri yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek suretiyle Genel Kurulu olağanüstü 

toplantıya çağırır. 

 k) Denetim Kurulunun yapacağı çalışmalara Yönetim Kurulu her türlü kolaylık ve yardımı sağlar. 
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MADDE 23- Onur ve Etik Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri 

 Onur ve Etik Kurulu; 

 a) Genel Kurul tarafından gizli oylama ile seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir 

başkan ve bir yazman seçerler. 
 b) Yılda 2 kez veya Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanır. Önüne gelen konuyu otuz (30) gün içinde sonuçlandırıp 

bir rapor aracılığı ile Yönetim Kuruluna sunar. 

 c) Üye derneklerin ve Federasyonun çalışmalarını etik yönden inceler, çalışmalarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve 

Genel Kurula sunar. 

 d) Kongrelerin etik değerlere uygun olarak yapılmasını takip eder. 

 e) Meme hastalıkları alanında uygulayıcılara yol gösterecek etik değerleri geliştirir. 

 f) Meslek onur ve haysiyetini koruyacak çalışmalarda bulunur. 

 

 

MADDE 24- Çalışma Grupları veya Hizmet Komiteleri 

 MF Yönetim Kurulu, amaç ve hizmet konularında yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere, geçici veya sürekli olarak 
Çalışma Grupları veya Hizmet Komiteleri kurabilir.  

 Çalışma Grupları veya Hizmet Komiteleri, yönetim veya denetleme kurullarının karar almalarına veya yürütme birimine 

yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gerektiğinde uygulamalarını da yapmakla 

görevli ve yetkilidir. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Mali Hükümler 

 

MADDE 25- Çalışma Dönemi ve Bütçe 
 MF’ nin bütçe dönemi her yıl 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Federasyonun bütçesi, amaçları doğrultusunda 

etkin olarak çalışmasına gerekli katkıyı yapmasına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu itibarla federasyona yapılacak ödenti miktarları 

günün koşullarına ve ihtiyaca göre Yönetim Kurulu önerileri doğrultusunda ve üçte iki (2/3) çoğunlukla genel Kurul tarafından 

değiştirilebilir.  

 

MADDE 26- Taşınmaz Mal Edinme ve Federasyonun Gelirleri 

 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 22.maddesine göre MF satın alınan veya bağış veya vesayet yolu ile federasyona intikal 

eden taşınmaz malların federasyon adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. 

 MF’ nin gelirleri ise aşağıda gösterilmiştir. 

a) Giriş Ödenti: Giriş ödentisi ve ödeme şekli Genel Kurul tarafından belirlenir. 

b) Yıllık Ödenti: Genel kurul tarafından belirlenen ve her üye kuruluşun, üyeliğinin devamı süresince her yıl ödeyeceği 
ödentidir. Yıllık ödenti miktarını arttırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. 

c) Katkı Payları: MF’ nin amacı doğrultusunda görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmek ve yükümlülüklerini yerine 

getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyulacak ek gelirlerdir. Katkı paylarının tutarları ve üyelerce ödenme şekli Genel Kurul kararı ile 

belirlenir. 
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d) Federasyona üye olan derneklerin düzenledikleri kongre, sempozyum ve bilimsel faaliyetlerden gelecek gelirler ile 

Ulusal kongrelerden elde edilecek gelirlerin %25’i Federasyona aktarılır. Gelirin geri kalanı kongreyi düzenleyen dernekler arasında 

Federasyon yönetim kurulu tarafından paylaştırılır. 

e) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan bağışlar, 
f) Sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler,  

g) Dergi ve diğer yayın gelirleri, 

h) Devlet yardımları, 

i)  Finansal gelirler, 

j) Yatırım fonlarından elde edilecek gelirler, 

k)  Taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler.  

 

MADDE 27- Federasyonun Giderleri 

Federasyonun başlıca giderleri aşağıdaki kalemlerden oluşur: 

a) Genel olarak kabul edilen zaruri harcamalar, 

b) Personel ve kira giderleri,  
c)  Amaç ve hizmet giderleri,  

d) Uluslararası mesleki kuruluşlara üyeliklerde Federasyonun veya üye derneklerin ödemesi gereken üyelik aidatları, 

e) Dernekler kanunu ve diğer yasalar çerçevesinde amaç ve hizmetlerin yürütülmesini sağlayacak her türlü giderler.   

 

MADDE 28- Gelir ve Giderlerde Usul 

 MF gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda 

gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş (5) yıldır. Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı 

belgeleri “Dernekler Yönetmeliği”nde yer alan hükümler doğrultusunda bastırılarak kullanılır. 

Federasyon gelir ve giderleri Federasyon Tüzüğü, Dernekler Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda 

belgelendirilir. 

 

MADDE 29- Delegelerin Hak ve Yükümlülükleri 
 Hiçbir delege MF’ ye delege olmaya veya delege kalmaya zorlanamaz ve her delege istifa etme hakkına sahiptir. Her 

delegenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. MF delegeleri eşit haklara sahip olup, 

Federasyon Tüzüğüne delegeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile,zümre, sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz 

ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı delegeler veya üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. 

 Delegeler ve üye dernekler MF’nin düzenine uymak ve sadakat göstermekle yükümlüdürler. Federasyonun amacına uygun 

davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici davranışlarından veya kararlardan kaçınmakla yükümlüdürler. 

 MF yönetim kurulu tarafından üye kuruluşun delegelerinden herhangi birinin fiillerinin, kanuna, federasyon tüzüğüne ve 

amaçlarına aykırı olduğunun belirlenmesi halinde, durum üye derneğin yönetim kuruluna bildirilerek, anılan delegenin 60 gün 

içerisinde değiştirilmesi talep edilir. 

 

MADDE 30- Tutulması Zorunlu Defterler 
Federasyon, kanun ve yönetmeliklerde belirlenen defterleri tutar ve bu defterler noter veya Dernekler biriminden 

onaylatılır.  
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MADDE 31 – Federasyonun Borçlanma Usulü 

Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu, Federasyonun çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek 

için Federasyon adına menkul ve gayrimenkul alımlarında, Genel Kurulun izni ile ileriye yönelik borçlanabilir. Bu borçlanma 
kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir 

kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

 

MADDE 32- Federasyonun Fesih ve Tasfiye İşlemleri 

a) Genel Kurul kararı ile fesih: Federasyon Genel Kurulu her zaman Federasyonun feshine karar verebilir. Genel Kurulun 

Federasyonun feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Federasyon delegelerinin en az 2/3’ünün 

bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye 

sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan 

delegelerin 2/3’ünün oyuyla alınması zorunludur. 

Genel Kurul kararı ile fesih halinde Federasyonun her türlü taşınabilir, taşınamaz mal, para ve alacakları üye dernekler 

arasında 5 yıl içinde Federasyona yaptıkları katkı oranında dağıtılır. Bu dağıtımın ve paylaşımın kolay yürütülmesini sağlamak 
amacıyla üç kişilik tasfiye kurulu görevlendirilebilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak Federasyonun mal, para ve haklarının 

tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidirler. 

Federasyonun feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 

 b) Kendiliğinden dağılma: Federasyona üye olan dernek sayısı 3’ün altına düştüğü ve bu durum 3 ay içerisinde 

giderilmediği takdirde ve Federasyon kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü ya da Yönetim Kurulunun tüzük 

gereğince kurulmasına imkân kalmadığı veya Genel Kurul yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan Genel Kurul 

toplantısının yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. 

 c) MF’ nin feshi halinde tasfiye işlemleri, genel kurul tarafından seçilen beş kişilik Tasfiye Kurulu tarafından yapılır. MF’ 

nin mal varlığı, tüzük amacında belirtilen hususlarda kullanılmak üzere, üyeliği an az beş yıl sürmüş ve tasfiye işlemleri 

başladığında sürmekte olan, federasyona borcu bulunmayan üye dernekler arasında, bu üye derneklerin yapmış oldukları 

ödentilerinin kendi arasındaki oranlamalarına göre bölünerek bunlara devredilir. 

 

MADDE 33- Hüküm Eksikliği 

 Bu Ana Tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı 

Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.  

 

MADDE 34- Yürürlük 

 Bu Ana Tüzük, Geçici Yönetim Kurulu tarafından Federasyonun Kuruluş Bildiriminin mülki amirliğe verilmesi ile birlikte 

yürürlüğe girer. 
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GEÇİCİ MADDE 1-  
İlk genel kurulda Federasyon organları oluşturulana kadar,En az 5 kişi Federasyonu temsil edecek ve Federasyon’la ilgili iş ve 

işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri 13 kişi olarak aşağıda belirtilmiştir.  

 Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin; 
 

Adı ve Soyadı       :  Görev Unvanı              :     Adresi:       

1-Mazhar Semih Baskan         Başkan                        Mesa Koru Sitesi, Nergis Blok, No:6, Çayyolu, Yenimahalle,  Ankara 

 

2-Mehmet İsmet Taşdelen       İkinci Başkan             Meşeli Köy Sitesi, No:3, Bademli, Mudanya, Bursa 

  

3-Erol Aksaz                              Genel Sekreter           Hat cad., Göktaş 1 sitesi, B-Blok, Daire:5, Hüdavandigar, Bursa 

 

4-Ömer Harmancıoğlu              Sayman                       Şair Eşref bulvarı, 64/11, Alsancak, Konak, İzmir 

5-İbtisam Lale Atahan              Üye                              Angora evleri, Destan sokak, No:10, Beysukent, Ankara 

6-Ercüment Tarcan,                 Üye                             29.sokak, No:25/8, Güzelyalı, İzmir 
7-Abdullah İğci                          Üye                             İstanbul cad., Fidan sokak, No:1/3, Yeşilköy, İstanbul   

8-Mahmut Müslümanoğlu       Üye                     Ortaklar cad., Pehlivan sok., Başakkonak apt., No:28/35, Mecidiyeköy, İstanbul 

9-Mustafa Dülger                     Üye                            Yahya Kaptan Akasyalar cad., F.15Blok, Daire:20, Kocaeli 

10-Zafer Utkan                         Üye                            Yahya Kaptan, F.19 blok, No:7, Kocaeli 

11-Şükrü Boylu                         Üye                            Efeler mah., Atatürk Blv., 2283 sok., No:21, Kat:4, Aydın 

12-Serdar Mustafa Özbaş        Üye                            7 Eylül mah., 1017 sok. No:5, Daire:24, Aydın 

13-Mehmet Yılmaz Akgün       Üye                            Dicle Üniv. Lojmanları,E-3 Blok, Daire:6, Diyarbakır 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

YÖNETİM KURULU: 
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Adı ve Soyadı:                       Görev Unvanı :                   Adresi:       

1-Vahit Özmen            Başkan                          Bahçeşehir Isparta Kule Ilgaz 1 Villa 40 Başakşehir, İstanbul 
2-Mustafa Dülger           İkinci Başkan                    Yahya Kaptan F–15 D:20, Kocaeli 

3-Abdullah İğci                          İkinci Başkan                    İstanbul cad. Fidan sok. No:1/3 Yeşilköy, İstanbul 

4-Mahmut Müslümanoğlu       Genel Sekreter                   Avrupa Mesa  A17/1 B Kapısı Altunizade, İstanbul 

5-Orhan Demircan                    Sayman                              Akkuyu Köyü Profesörler sit. No:46 Sarıçam, Adana 

6-M. Semih Baskan           Üye                                      Mesa Koru Sit. Negiz Blok No:6 Çayyolu, Ankara 

7-E. Nilüfer Güler                     Üye                                      Ceyhun Atıf Kansu cad. 15. sok. 6/4 Balgat, Ankara 

8- M. İsmet Taşdelen           Üye              Meşeliköy sit. No:3 Bademli, Bursa                               

9- Erol Aksaz                             Üye                                  Hat cad. Göktaş 1 sit. B Blok Da:5 Hüdavendigar, Bursa 

10-Erdem Göker           Üye                                      Mustafa Bey cad. No:36 D:3 Alsancak, İzmir 

11-Murat Kapkaç          Üye                                      Gazi Çiçek cad. Koza Konakları No:33/20 Sasalı Çiğli, İzmir 

12-Cihan Uras     Üye                                     Valikonağı cad. Pamuk apt. No:133/13 Nişantaşı, İstanbul 
13-Varol Çelik           Üye                  Mahirler sok. No:39 Çelik Villa D:8 Florya Bakırköy, İstanbul 

14-Şükrü Boylu           Üye              Efeler mah., Atatürk Bulv., 2283 sok., No:21, Kat:4, Aydın      

15-Celalettin Keleş          Üye              Dicle Üniv. Tıp Fak. Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır 

16-Mustafa Tireli          Üye              Müfik sok. No:17 Sahil Evleri mah. Narlı, İzmir 

17-Ayhan Koyuncu          Üye              Cumhuriyet Üniv. Loj. K Blok No:6, Sivas 

18-Engin Ok           Üye              Köşk mh. Mustafa Şimşek Bul. 80/10 Melihgazi, Kayseri 

19-Enver İhtiyar          Üye              Sultandere 75. Yıl mah. Yaşar Eğil sok. No:10, Eskişehir                        

 

 

 

 

 
 

YÖNETİM KURULU: 

 

 

Adı ve Soyadı:                       Görev Unvanı :                   Adresi:       

1-Varol Çelik                          Başkan                         Mahirler Sokak No:39/8 Çelik Villa- Florya / İstanbul 

2-Mustafa Can Atalay               Genel Sekreter                Bişkek Caddesi Yeşitepe Blok 4. Blok No:11 Emek / Ankara  

3-Engi Ok                          Sayman                            Köşk Mah. Mustafa Şimşek Bulvarı 80/10 Melihgazi Kayseri 

4-Mahmut Müslümanoğlu        Üye                                   Avrupa Mesa Altunizade İstanbul A17/1 B Kapısı İst. 
5-Orhan Demircan                                Üye                                           Akkuyu Köyü Profesörler Sit. No:46 Sarıçam Adana 
6-Adnan Aydıner                                   Üye                               Bağdat Caddesi 6/19 Feneryolu/Kadıköy /istanbul 

7-Ertuğrul Gazioğlu                   Üye                                   Akat Mahallesi Açelya Sokak No:17 34335 Akatlar/İstanbul 
8-Nuran Şenel Beşe                               Üye                                           Dr.Rıfat Paru Sokak 19/2 Göztepe/İstanbul 
9-İlknur Görken                                     Üye                                            Kale Sok. Palma Residance F 1 blok 26/12 Narlıdere İzmir 
10-Pınar Balcı                                         Üye                                            Mithat Paşa Caddesi no: 460 Kat:2 D/2 Konak /İzmir 
11-Ferah Yıldız                                       Üye                                            Keklikpınarı Mah. Dikmen Cad. Metiş Doruk Sit. D Blok No :20 
12-N.Zafer Utkan                                   Üye                                           Kocaeli Üniv. Loj. Umuttepe Kamp. İzmit Kocaeli    
13-Türkkan Evrensel                             Üye                                            Uludağ Üniv. Tıp Fak. Loj. Blok 7 D:6 Görükle Bursa 
14-Tayanç Öncel                                    Üye                                            Çekirge Devlet Hastanesi / Bursa 
15-Vahit Özmen                                     Üye                                            Bahçeşehir Kule Ilgaz 1 Villa 40 Başakşehir  istanbul       
16-Mustafa Tireli                                   Üye                                            Müfik Sok. No:17 Sahil Evleri Mah. Narlı izmir       
17-Ayhan Koyuncu                                 Üye                                           Cumhuriyet Üniv. Lojmanları K  blok no:6 Sivas 
18-Enver İhtiyar Üye                                            Sultandere 75. Yıl Mah. Yaşar Eğil Sok.  No:10 Eskişehir  
19-Sadullah Girgin                                  Üye                                           Dicle Bulvarı Eray Apt. N o: 3 Kayapınar/ Diyarbakır 
20-Füsun Taşkın                                      Üye                                           Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı Şahika Sitesi C Blok No:6 Kat:1/1 Aydın 
                                                                      
 
Adı ve Soyadı:                                          Görev ve Ünvanı:                        Adersi: 
 
          1)Bülent Alıç  Başkan                                                İncek Atakent Sitesi No:209 Gölbaşı/Ankara 

2)Serdar Özbaş                Genel Sekreter                                      Birlik Mahallesi Zirvekent 2. Etap sitesi C 2 Blok No:30 Çankaya /Ankara 
             
3)Füsun Taşkın                 Sayman                                                 Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı Şahika Sitesi C blok No:6 Kat1/1 Aydın  
4) Ercüment Tarcan         Üye                                                                29.Sokak 25/8 Güzelyalı İzmir                                                            

         5)Yamaç Erhan                  Üye                                                     113 sokak no:41 Bornova İzmir  
6)Berna Öksüzoğlu           Üye                                                       Birlik Mahallesi Kahire Caddesi Zirvekent Mimozakent Sitesi A2 Blok Daire                                                                                                                       
7)Sadullah Girgin              Üye                                                       Dicle Bulvarı Eray Apartmanı No:3 Kayapınar/ Diyarbakır 
8)Zafer Utkan                    Üye                                                       Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü İzmit Kocaeli  
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9)Gürhan Sakman                     Üye                                                          Esentepe Mahallesi Kireçocağı Mevkii No 60 Çukurova Adana  
10)Varol Çelik                            Üye                                                           Mahirler Sokak 39/8 Çelik Villa Florya/İstanbul 
11)Zerrin Calay                          Üye                                                           Kalamış Fener Caddesi Yelken Apartmanı 86/28 Kadıköy İstanbul 
12)Yeşim Eralp                           Üye                                                           Boğaziçi caddesi No:22 Daire 4 Kirazlı tepe Çengelköy/İstanbul  
13)Ertuğrul Gazi oğlu                Üye                                                          Atakent Mahallesi Açelya Sokak No:17 Akatlar İstanbul     
14)Şahande Elagöz                    Üye                                                         Cumhuriyet Üniversitesi lojmanları No:10 Sivas  
15)Alper Akcan                          Üye                                                        Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi Efekent Sitesi No:36/12 Kayseri 
16)Neslihan Cabioğlu                Üye                                                            Zeytinlik Mahhalesi Odabaşı Sokak No:47 Daire10 Bakırköy/ İstanbul  
17)Tayanç Öncel                         Üye                                                            Çekirge Devlet Hastanesi Bursa 
18)Kemal Atahan                        Üye                                                           8292 sokak No:2 Park Ataşehir evleri H bLok Daire 25 Ataşahir İzmir  

         19)Durmuş Etiz                                   Üye                                                            Orhan Gazi Mahallesi Hisar Park Sitesi Eblok Daire 1 Eskişehir         
20)Türkkan Evrensel              Üye                                                    Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Blok 7 Görükle Bursa  
 

 

 

Tebligat adresi “Türk Cerrahi Derneği, Koru mah., Ihlamur cad., No:26, Çayyolu, ANKARA” dır. 

Telefonu: 241 99 90 dır. 
 


