
Türk Pediatri Kurumu Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar 

(19.01.2023) 

 

1- Tüzük değişikliği ile ilgili maddeler tek tek okunarak görüşüldü. 

Madde 10- Yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri; okundu ve oy birliği ile kabul edildi. 

Madde 10- Yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri; 

Yönetim kurulu 11 asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Dernek başkanı ayrı olarak seçilir. 
Başkanlık, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliğine aday olmak isteyen herkesin, ilk genel kurul 
tarihinden 5 gün öncesine kadar dernek sekreterliğine ulaşacak şekilde yazı ile (okundu onayı alınmış 
mail, iadeli taahhütlü mektup) başvurması gerekir. Kalan 10 asil üyeden oluşan yönetim kurulu, 
seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak 1 sekreter, 1 sayman ve 8 
üyeyi belirler. 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye 
tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel 
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Genel kurulca seçilen yönetim kurulu başkanı ard arda ancak 2 dönem için seçilebilir. Başkanlık için 
aday olacak üye, ancak iki dönem (6yıl)  Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış ise başkan adayı 
olabilir. 

 

 

Madde 21-  Şubelerin organları ve şubelere uygulanacak hükümler; okundu ve oy birliği ile kabul 
edildi. 

Madde 21- Şubelerin organları ve şubelere uygulanacak hükümler;  

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. 

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, başkan dahil beş asil ve beş yedek, 
denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Başkan ve yönetim kurulu ve denetim 
kurulunun üyeleri ayrı ayrı seçilir. 

ŞUBELER DE aynen MERKEZİN TABİ OLDUĞU seçilme ŞARTLARINA uyarlar. Genel kurulca seçilen 
yönetim kurulu başkanı art arda ancak 2 dönem için seçilebilir. Başkanlık için aday olacak üye, ancak 
iki dönem (6 yıl) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış ise başkan adayı olabilir. 

Ayrıca genel merkez kongresinde şubeyi temsil için her 50 üyeye karşı seçilecek bir genel kurul 
delegesi tespit edilir. 

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın 
öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır. 

 



 

Madde 25-  Ek Madde Genç Pediatristler; okundu ve oy birliği ile kabul edildi. 

EK MADDE OLARAK “25. Madde” İLAVE EDİLECEKTİR. 

Madde 25- GENÇ PEDİATRİSTLER 

“GENÇ PEDİATRİSTLER” Çalışma grubu, genç çocuk hekimlerinin bilimsel etkinliklerine katkı sunmak 
üzere kurulmuştur. Merkez Yönetim Kurulu ve başkanı tarafından oy çokluğu ile seçilecek bir Yönetim 
Kurulu üyesi koordinasyon sağlamak üzere yetkili olarak görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu 
mevcut faaliyetleri yılda en az iki kez denetler, çalışmalara yön verir, tavsiyelerde bulunur. 
Koordinasyon sağlayan Yönetim kurulu üyesi Merkez Yönetim Kuruluna çalışmaları raporlayarak bilgi 
verir. Genç Pediatristler çalışma grubunun devamına veya sona ermesine Merkez Yönetim Kurulu ve 
başkan oy çokluğu ile karar verir. 

Bu durumda tüzük 28 maddeden değil 29 maddeden oluşacak olup bu madde de değişmiştir.  

 

2- Samsun, Trabzon, Çanakkale, Malatya, Kayseri, Erzurum, Konya ve Mersin illerinde Türk 
Pediatri Kurumu şubelerinin açılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul 
edildi.  

Uşak + Afyon, Balıkesir, Tokat ve Sakarya illerinde Türk Pediatri Kurumu temsilcilik açılabilmesi için 
yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

 

3- Toplantıya katılan 66 TPK üyesinin imzalı önergesi Divan Başkanı Prof. Dr. Salim Çalışkan’a 
sunuldu. Türk Pediatri Kurumu Derneği’nde geçerli ve uyulması zorunlu “Hekim Endüstri İlişkileri 
Klavuzu”nun onaylanması görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.  

 

 


