
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

AMAÇ

Madde 1. Bu yönetmelik, Türk Nöroşirurji Derneğinin
belirlediği ilkeler ile sahip olduğu vizyon ve misyon
görüşleri çerçevesinde oluşturulmuş kuralları ve işleyişi
korumak, dernek üyeleri hakkında  disiplin
kovuşturması yapılmasına karar verecek yetkili
organları, disiplin cezalarını vermeye yetkili organları,
disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve
esasları ve disiplinle ilgili diğer hususları
düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2. Bu yönetmelik Türk Nöroşirurji Derneği
üyelerinin tümünü kapsamaktadır.  

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları ve Suçları

DİSİPLİN CEZALARI

Madde 3. Disiplin cezaları:

a- Uyarı ( Yazılı)

b- Kınama

c- Uzaklaştırma (1 ile 12 aya kadar)

d- İhraç 

Disiplin cezaları, Disiplin Kurulu teklifi ile Türk
Nöroşirurji Derneği Yönetim Kurulu tarafından
uygulanır. 

Uzaklaştırma cezasında üye, derneğe ait faaliyetlerin
hiçbirine katılamaz. 

UYARMA CEZASI

Madde 4. Uyarma cezası üyeye, görevlerinde ve
davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı
biçimde bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil
ve haller şunlardır: 

a) Üyelik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan
tutum ve davranışta bulunmak,

b) Dernek binasında ve faaliyetleri esnasında ya da
dernek üyesi olduğunu simgeleyen bir belge ile
diğer üye ya da misafirlere her ne sebeple olursa
olsun nezaket dışı,  iyi niyet kavramı ile
bağdaşmayan davranışlarda bulunmak,  derneğin
prestijini sarsacak eylemde ya da söylemde
bulunmak, kişilerle olan ilişkilerde kaba ve
saygısız davranmak,

c) Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir
sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,

d) Eğitim araç ve gereçlerinin kullanım ve bakımına
gerekli özeni göstermemek, derneğe ait mal,
malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak,
korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara
zarar vermek ve zamanında iade etmemek,

e) Toplantı ve törenlerin, kültür ve sanat
faaliyetlerinin düzenini bozacak davranışlarda
bulunmak,

KINAMA CEZASI

Madde 5. Kınama cezası, üyeye görevlerinde ve
davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile
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