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Dergimizin bu say›s› yay›na haz›rlan›rken Türk

Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun Cerrahisi Derne-

¤i’nde kurumsallaflma ad›na çok büyük geliflmeler

yafland› ve ola¤an genel kurul toplant›s› yap›ld›.

Derne¤imizde son y›llarda görülen kurumsallaflma

ve tüm üyelerin daha aktif kat›l›m› ile çal›flmalar› yü-

rütme çabalar› meyvelerini vermeye, üyeler taraf›n-

dan çok olumlu karfl›lanmaya bafllad›. 

Çal›flma gruplar›n› Dernek yönetimine katma,

ortak toplant›lar düzenleme, önemli kararlar› tüm

çal›flma gruplar› üyeleri ile ortak olarak alma karar-

lar›ndan sonra 2004 y›l›nda tüzük de¤iflikli¤i yap›la-

rak Dernek daha ça¤dafl bir tüzükle yönetilir hale

geldi. Hemen ard›ndan Yeterlik Kurulunun kurul-

mas› ve kurullar›n›n oluflturulmas› tüm Türkiye’den

üniversite ve e¤itim hastanelerinden ö¤retim üyele-

rinin aktif olarak Dernek çat›s› alt›nda ortak çal›flma

ve üretebilme olana¤›n› ortaya ç›kard›. K›sa sürede

çok fley üretildi, ilk Yeterlik S›nav› yap›ld›, baflar›l›

olanlara sertifikalar› verildi. Dernek Yönetim Kurul-

lar› Ulusal Kongre’leri düzenleme yan›nda anabilim

dal›m›z› ilgilendiren tüm konularda daha aktif ve

üretken çal›flmalar yapmaya bafllad›lar. Çal›flma yü-

kü artt›kça Ulusal Kongre düzenleme çal›flmalar›n›n

Dernek Yönetim Kurulu d›fl›ndaki meslektafllarca

düzenlenmesi karar› al›nd›. Ekim 2008’de bu tarz

düzenlenen ilk Ulusal Kongre’yi gerçeklefltirece¤iz.

2004 y›l›ndaki Tüzük de¤iflikli¤i sonras› oluflturulan

Dan›flma Kurulu çeflitli düzenlemelerin yap›lmas›-

na, kararlar›n al›nmas›na yard›mc› oldu. Yo¤un bir

çal›flma temposu ile Derne¤in kurumsallaflmas› için

çok önemli aflama olan Dernek Yönetmeli¤inin ve

buna ba¤l› olarak Tüzük de¤iflikli¤inin haz›rlan›p

2008 Genel Kuruluna sunulmas›na ön ayak oldu.

Haz›rlanan ve tüm ülkemizde çok büyük bir ekseri-

yet ile kabul edilen Yönetmelik Derne¤in ülkemiz-

deki en ça¤dafl ve demokratik yönetime sahip bilim-

sel dernek halini almas›na yol açt›. Neredeyse tüm

yöresel derneklerin kat›l›m› ile ço¤ulcu, kat›l›mc›

bir yönetim ile yürütülür hale geldi. Dernek Yöne-

tim Kurulu çeflitli illerden ve gruplardan meslektafl-

lar› içerir hale geldi ve ilk kez ‹stanbul d›fl›ndan bir

meslektafl›m›z, Say›n Prof. Dr. Atilla Yavuzer, Der-

nek Baflkan› seçildi. 

Say›n Prof. Dr. Atilla Yavuzer’e, tüm Dernek Yö-

netim Kurulu üyelerine, tüm Dan›flma Kurulu üyele-

rine ve tüm Çal›flma Gruplar› üyelerine verimli çal›fl-

ma dönemi diler, tüm bu geliflmelerin yaflanmas›n-

da katk›lar› olan baflta önceki Dernek Baflkan› Say›n

Prof. Dr. Nermin Baflarer, Dernek Genel Sekreteri

Say›n Prof. Dr. Ferhan Öz, Muhasip üye Say›n Prof.

Dr. Naz›m Korkut ve tüm Yönetim Kurulu üyelerine

sonsuz teflekkürlerimizi sunar›m.

Esen kal›n.

Prof. Dr. As›m Kaytaz

Türk KBB BBC Derne¤i Genel Sekreteri ve

önceki Baflkan›

Say›n okurlar›m›z,

Türk KBB BBC Derne¤i  
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