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TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
DERNEĞİN ADI:
Madde 1: Derneğin adı “ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ” dir “TNDer” şeklinde kısaltılarak
kullanılabilir.
DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ:
Madde 2: Türk Nöroşirürji Derneği 14/10/1985 tarihinde kurulmuştur. Kurucu üyeleri kimlikleri
aşağıda belirtilen TC vatandaşı kişilerdir.
1. Prof. Dr. Nurhan Avman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi Mebus evleri
Önder Cd. 34/4 Tandoğan Ankara.
2. Prof. Dr. Aykut Erbengi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi. And Sk. 15/1
Çankaya Ankara
3. Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi. Cinnah Cd.
Kuloğlu Sk.18/10 Çankaya Ankara
4. Prof. Dr. Vural Bertan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi Piyade Sk. 32/3
Çankaya Ankara
5. Prof. Dr. Süleyman Sağlam Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörorşirürji öğretim üyesi Önder
Cd. 12/3 Tandoğan Ankara
6. Prof. Dr. Özdemir Gürçay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi Mesnevi Sk
23/8 Çankaya Ankara
7. Prof Dr Ertekin Arasıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi Gençlik Cd. 97/4
Anıttepe Ankara
8. Prof. Dr. Yücel Kanpolat Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi Mesnevi Sk.
20/15 Çankaya Ankara
9. Prof .Dr. Tunçalp Özgen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi Gazi Mustafa
Kemal Blv. 37/9 Yenişehir Ankara
DERNEĞİN MERKEZİ:
Madde 3: Derneğin merkezi Ankara’dır.
DERNEĞİN AMACI:
Madde 4: Türk Nöroşirürji Derneği aşağıdaki amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir.
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a) Türk Nöroşirürji bilimini çağdaş standartlara uygun düzeyde tutabilmek, sürekli yenilenip
güçlendirmek amacı ile araştırma ve çalışmalar yapmak.
b) Türkiye’deki tüm nöroşirürji mensuplarını bu birlik çatısı altında toplamak, tüm faaliyetlerini bu ilke
doğrultusunda düzenlemek
c) Yılda en az bir kez ulusal kongre düzenlemek, meslektaşlar arasında bilgi ve tecrübe akışını
sağlamak.
d) Dergi ve kitap gibi mesleki yayınlar yapmak.
e) Mezuniyet sonrası eğitim amaçlı kurslar ve sempozyumlar düzenlemek. Burs olanakları yaratmak.
f) Yurtdışında benzer amaçlı mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak federasyona üye olmak müşterek
bilimsel organizasyonlar yapmak.
g) Mensupları arasında sosyal amaçlı dayanışma organizasyonları yapmak, sosyal tesisler, yapı ve
tüketim kooperatifi benzeri kuruluşlara öncülük etmek.
h) Meslek mensuplarının haklarını korumak üzere ilgili kuruluşlarla anlaşmalar yapmak
i) Genel sağlık ve kamu yararına çalışmalar yapmak.
j) Dernek üyelerinin özlük haklarını ve hukuki haklarını korumak ve güçlendirmek.
k) Dernek amaçları doğrultusunda her türlü idari ve hukuki yollara başvurmak
l) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde dava açmak ya da açılmış davalara katılmak

YASAK FAALİYETLER:

Madde 5:
a) Dernek din ve siyasetle uğraşamaz. Her türlü bölücülük ve ayrımcılığın karşısındadır. Dernekler
yasasının yasakladığı tüm durum ve eylemlerden kaçınır.
b) Dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürebileceği belirtilen
çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamaz.
c) Dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteremez.
d) Türk silahlı kuvvetleri ve kolluk kuvvetlerinin hizmetleri ve mensuplarının bütün hakları ile ilgili
kanuni hükümlerin uygulanmamasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyetlerde bulunamaz.
e) Dernek yöneticileri derneği temsilen bu tüzükte belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan
toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz, beyanda bulunamaz ve dernek mensuplarını bu yönde
görevlendiremez.
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DERNEĞİN GELİRLERİ-MALİ HÜKÜMLER:

Madde 6: Derneğin ve şubelerinin gelir kaynakları ve yönetimin uyması gereken mali kurallar
aşağıdaki gibidir.
a) Üyelerin ödeyecekleri aidatlar.: Giriş ve yıllık üye aidat miktarı yönetim kurulu tarafından
belirlenerek genel kurula sunulur ve karara bağlanır.
b) Bağışlar
c) Hükümet belediye başka dernek gibi resmi kuruluşlarca yapılabilecek yardımlar
d) Kongre ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek karlar
e) Dernek kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda para bulundurulur, geri kalanı bir
bankada dernek adına en kazançlı yatırım şekli ile koruma altında olmalıdır. Buna yönetim kurulu
karar verir.
f) Banka hesaplarından para çekme yetkisi iki imza ile olur ve bu yetkilendirme göreve başlayan
yönetim kurunca karara bağlanır.
g) Türk Nöroşirürji Derneği amacına ulaşmak için iktisadi işletme kurabilir ve işletebilir. Derneğin
ihtiyaç duyması halinde genel kurul tarafından bu konuda yetki verilmesi şartı ile banka ve diğer
finans kuruluşlarından kredi kullanılabilir.
h) Derneğin borçlanma usulleri: Dernek kişi veya kuruluşlara borçlanabilir. Ancak ne amaçla, ne kadar
borçlanacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul
edilmesi ve yönetim kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi gereklidir.

DERNEĞİN KAPATILMASI:
Madde 7: Dernek aşağıdaki koşullarda kapatılmış olur.
a) Dernek genel kurul kararı ile kapatılabilir. Bunun için toplanacak kurula aktif üyelerin 2/3
çoğunluğu katılmış ve katılanlar 2/3 çoğunlukla karar almış olmalıdır. Karar genel kurul başkanlığınca
mülki amirliğe bildirilerek yürürlüğe girer. Kapatma kararı daha önceden dernek yönetimi hakkında
çıkmış hukuki davaların devamını engellemez.
b) Dernek; Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi, İlk genel kurul
toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,
Borç ödemede acze düşmüş olması, Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız
hale gelmesi, Olağan Genel Kurul toplantısının iki defa üst üste yapılmaması hallerinde sona erer.
c) Derneğin herhangi bir şekilde kapatılması durumunda mal varlığı hazineye intikal eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK:

Madde 8: Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır.
A)Asıl üyelik: Dernek organlarında seçme ve seçilme hakkına sahip asıl üyelerdir
a) Medeni haklarını kullanma yeteneğine sahip ve TC yasalarına göre Nöroşirürji uzmanlık belgesini
almış her TC vatandaşı derneğe asıl üye olabilir.
b) TC vatandaşı olmayan nöroşirürji uzmanları Türkiye’de ikamet hakkına sahip oldukları taktirde asıl
üye olabilirler.
c) Asıl üye kamu haklarından yasaklanmış ve kısıtlanmış, taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla ağır
hapis cezası almış ve dernekler yasasına göre dernek kurmak ve yönetmek haklarından kesin olarak
cezalandırılmış olmamalıdır.
d) Asıl üye her dönem için saptanmış üyelik aidatını ödüyor olmalıdır.
e) Asıl üye olmak için kişi gerekli formu doldurarak yönetim kuruluna başvurur. Başvuru 30 gün içinde
görüşülerek karara bağlanarak kesinleşir.

B) Onursal üyelik: Dernek faaliyetlerine ilgi duyan ama asıl üyelik koşulları eksik kalan, Nöroşirürji
alanında onur ve saygı uyandıran herhangi bir bilim adamına ve dernek varlığına maddi ve manevi
anlamda büyük katkısı olanlara verilen üyeliktir. En az beş asıl üyenin teklifi ve genel kurulun kararı ile
aşağıda belirtilen koşullarda verilen üyeliktir.

a) TC vatandaşı olmayan ve Türkiye’de ikamet hakkı bulunmayan nöroşirürji uzmanları
b) TC vatandaşı ve nöroşirürji uygulamalarına yakınlığı olan başka branş uzmanları.
c) Onursal üyelerin dernek organlarında seçme ve seçilme hakları yoktur.
d) Onursal üyeler aidat ödemek zorunda değildir
e) Onursal üyelik bir asıl üyenin teklifi üzerine yönetim kurulunun 30 gün içinde alacağı kararla
kesinleşir.

ÜYELERİN HAKLARI:
Madde 9: Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara
sahiptir. Üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konamaz. Genel kurulda her asıl üyenin bir oy hakkı
vardır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Oy hakkı ancak bizzat kullanılabilir.
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ÜYELİKTEN ÇIKMA:
Madde 10: Ayrılma isteği yazılı olarak yönetim kuruluna iletilen üyeler dernek üyeliğinden çıkmış
sayılır. Bu yolla ayrılan üyelerin tekrar müracaatı halinde giriş koşullarında yeniden kayıtları
yapılabilir.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Madde 11: Aşağıda belirtilen hususların herhangi birinin varlığında yönetim kurulu kararı ile üyelik
kaydı silinir.
a) Üyelik koşullarını sonradan yitirenler
b) Üyelik aidatını yazılı bildirimlere rağmen belirtilen sürelerde ödemeyenler.
c) Yönetim kurulu çıkarılma kararını doğrudan verebileceği gibi disiplin kurulundan konuyu
soruşturmasını isteyebilir ve verilen rapor üzerine çıkarılma kararı alır.
d) Çıkarılma kararı ilk genel kurulun onayına sunulur. Çıkarılan üyenin itirazı üzerine genel kurul
konuyu gündeme alır. Genel kurul kararı kesindir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI KURULUŞLARI GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 12: Dernek organları aşağıda belirtildiği gibidir.
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu

GENEL KURUL:
Madde 13: Genel kurul derneğin en üst yetkili organıdır. Asıl üyelerin katılımı ile oluşur. Olağan olarak
iki (2) yılda bir kez seçimli olmak üzere ve her yıl mali genel kurul olarak toplanır. Genel Kurul toplantı
tarihi ve yeri aşağıdaki şekil ve usulde belirlenir;
a-Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler.
b-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri
ve gündemi, en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı olarak
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bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj
gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.
c-İlk Genel Kurul toplantısı, her yıl Nisan ayı içerisinde iş bu Dernek Tüzüğünün 4. maddesinin (c)
bendi uyarınca yılda en az bir kez düzenlenmesi zorunlu olan TND Ulusal Bilimsel Kongresi’nin
yapılacağı yerde toplanır.
d-Genel Kurul çağrısında, İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,
ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. Yönetim Kurulu tarafından ikinci
toplantının günü her yıl Nisan ayı içerisinde yapılacak olan TND Ulusal Bilimsel Kongresi süresinde (ilk
günü hariç olmak kaydıyla) ve TND Ulusal Bilimsel Kongresi’nin yapılacağı yerde, olacak şekilde tespit
edilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre her halükarda yedi günden az, altmış günden fazla
olamaz.
e-TND Ulusal Bilimsel Kongresi’nin tarihi ve yeri Yönetim Kurulu tarafından Kongre tarihinden en az 6
ay önce ilan edilir. TND Ulusal Bilimsel Kongresi sırasında yapılacak olan Genel Kurul’a ilişkin olarak
Bilimsel Kongreye katılmayan Dernek üyelerinin Genel Kurul görüşmelerine katılımlarının ve oy
kullanmalarının ücretsiz şekilde sağlanması için gerekli tedbirler Dernek Yönetim Kurulunca alınır.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri
bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere
duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması
zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
GENEL KURUL DÜZENİ VE YÖNTEMİ:
Madde 14: Genel kurul olağan ve olağanüstü iki şekilde toplanır.
a) Olağan toplantı: Madde 13 te belirtilen şekilde düzenlenen toplantıdır. Gündemi yönetim kurulu
saptar ancak toplantı başladığında hazır bulunan üyelerin 1/10 inin yazılı istemi ile genel kurul
başkanlığı bu konuyu gündeme almaya zorunludur. Bundan sonra gündem değiştirilemez ve
gündemde olmayan konular genel kurulda görüşülemez.
b) Olağanüstü toplantı: Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerin
1/5 inin yazılı istemi üzerine yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde yapılması zorunlu olan
toplantıdır. Yönetim kurulu böyle bir toplantıyı düzenlemezse denetleme kurulu veya olağanüstü
toplantı talep eden üyelerden birisinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk yargıçlığı duruşma
yaparak dernek üyelerinden üç kişilik bir kurul oluşturur ve genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Olağanüstü toplantı taleplerinde toplantı istemi ile beraber toplantının gündemi bildirilmek
zorundadır ve toplantı ancak bu gündemle yapılabilir.
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TOPLANTI DÜZENİ:
Madde 15:
Toplantı Düzeni, Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri :
Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listede adları yanına imza atarak
toplantıya girerler. Toplantının başlayabilmesi için katılımın kayıtlı üye sayısı yarısından bir fazla
olması gereklidir. Eğer toplantı çoğunluk aranmayacak ikinci toplantı ise seçilmesi gerekecek yönetim
ve denetleme kurulu üye sayılarının toplamının iki katı kadar üyenin bulunması zorunludur. Bu durum
tutanakla saptanarak devir teslim evrakına eklenir. Genel kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.
Toplantıyı yönetim kurulu başkanı açar. Açık oylama ile bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı
ve iki katip üye seçimi ile toplantı divanı oluşmasını sağlar ve toplantı yönetimini bu kurula bırakır.
Toplantıda her üye bir oy hakkına sahiptir. Görüşmeler süresince tutulan raporlar sonunda divan
üyelerince imzalanarak yasal gerekleri yapılmak üzere yeni yönetim kuruluna teslim edilir. Genel
kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer
konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş
kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile
toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,
genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin
salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya
katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 16: Aşağıdaki hususular genel kurulun görev ve yetkileri içindedir.
a) Yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek. Bunun için her kurulun
seçiminde asıl üye sayısından en az bir misli sayıda aday saptaması yapar ve gizli oy açık tasnifle
yapılan seçimde en çok oy alanlar kurulun asıl üyeleri olur. sonraki üyeler yedek listesini oluşturur.
b) Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak. Tüzük değişiklikleri katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile
yapılabilir.
c) Yönetim ve denetleme kurullarının faaliyet raporlarını tartışarak ibra etmek
d) Bütçe tasarısını tartışmak ve karara bağlamak
e) Dernek üyelik ödentilerini saptamak
f) Derneğin uluslararası ilişkilerini tartışmak ve benzer kuruluşlara üyeliklerine karar vermek
g) Üyelikten çıkarılma kararlarını kesinleştirmek
h) Onursal üyelik tekliflerini karara bağlamak
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i) İbra edilmeyen yönetim kurulu hakkında dava açılıp açılmayacağına karar vermek
j) Tüzüğün denetleme hükümleri ve medeni yasanın genel kurullara tanıdığı hak ve yetkileri
kullanmak
k) Derneğin kapatılmasına karar vermek
l) Dernek şubelerinin açılmasına ve kapanmasına karar vermek

YÖNETİM KURULU OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 17: Dernek faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu organdır.
a) Genel kurulda gizli oy ve açık tasnifle seçilen beş asil üyeden oluşur. Oy sıralamasına göre dizilen
beş üye yedek olarak saptanır. Yönetim kurulu asil üyeliğinde bir boşalma durumunda yedekler oy
sıralamasına göre asil üyeliğe davet edilir.
b) Yönetim kurulu kendi içinde bir başkan bir başkan yardımcısı bir sekreter bir muhasip bir veznedar
seçerek görev taksimi yapar. Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim kurulu en az
ayda bir kez toplanır. Başkanın yokluğunda başkan yardımcısı toplantıyı yönetir. Mazeret bildirmeden
üç kez toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.
c) Yönetim kurulu başkanı Derneğin tüzel kişiliğini temsil eder. Bir kişi ancak iki dönem dernek
başkanlığı yapabilir. Dönemler bir yıldır.
d) Yönetim kurulu tüzük hükümlerine uygun olarak kendisine verilen görevleri yerine getirir kayıtlarını
tutar ve faaliyetlerini genel kurula rapor eder ibra edilerek bu sorumluluktan kurtulur.
e) Derneği temsil etmek veya üyelerinden birine bu konuda yetki vermek, yurtdışı organizasyonlarda
derneği temsil edecek delegeleri saptamak. Derneğe avukat vekil ve hukuki danışman tutulmasına,
dava açmaya, davaya katılmaya, davayı kabule ve davadan feragate karar vermek.
f) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma işlemlerine tüzük hükümlerine göre yerine getirmek.
g) Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak faaliyet raporu hazırlamak gelecek dönemin
bütçe tasarısını hazırlayarak genel kurula sunmak.
h) Genel Kurulu toplantıya çağırmak gerekli yasal işlemleri yapmak.
i) Dernek organları ve idari makamlar arasındaki ilişkileri yürütmek, genel kurul raporları ve seçim
sonuçlarını 30 gün içinde ilgili makamlara bildirmek.
j) Dernek görevli personelini işe almak ve çıkarmak
k) Dernek yayın faaliyetlerini yürütmek bunun için gerekli ekipleri organize etmek.
l) Yönetim kurulu üye sayısı yedeklerin de çağırılıp ayrılmasından sonra salt çoğunluğun altına inerse
kalan üyeler veya denetleme kurulunun müdahalesi ile 1 ay içinde genel kurul toplantıya çağırılır.
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DENETLEME KURULU OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 18: Denetleme kurulu genel kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asıl üyeden oluşur. Oy
sıralamasına göre üç yedek saptanır. Yılda en az iki kez denetleme yapar sonuçlarını yönetim kuruluna
bildirir esas raporunu dönem sonunda genel kurula sunar. Tüzük hükümlerine göre görev yapar
belirtilen zorunlu durumlarda genel kurulu toplantıya çağırır. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu
veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılır. Genel kurul, yönetim kurulunun denetim yapmış
olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç
yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen
hallerde denetim yapar
DİSİPLİN KURULU OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 19: Genel kurulda gizli oyla seçilen beş asıl üyeden oluşur. Oy sıralamasına göre beş yedek
saptanır. Üyeler kendi aralarında bir başkan bir sekreter seçer. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır.
Kararlar katılımın salt çoğunluğu ile alınır. Raporlarını gereği yapılmak üzere yönetim kuruluna verir.
Disiplin kurulunun görevi: Türk Nöroşirürji Derneği Etik kurulunun önerisi ve yönetim kurulunun
başvurusuyla öncelikle nöroşirürjinin evrensel bilim ve etik kurallarına aykırı ve/veya Türk Nöroşirürji
Derneğinin ulusal ve uluslar arası saygınlığına gölge düşürecek davranışlarda bulunan üyeler hakkında
disiplin kovuşturması yapmaktır.
ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUPLARI:
Madde 20: Nöroşirürji içinde ilgi ve uygulama alanları esas alınarak öğretim ve eğitim grupları
oluşturulabilir. Halen Pediatrik nöroşirürji öğretim ve eğitim grubu, spinal ve periferik sinir cerrahisi
öğretim ve eğitim grubu, Nöroonkoloji öğretim ve eğitim grubu, Kafa kaide cerrahisi öğretim ve
eğitim grubu, Nörovasküler cerrahi öğretim ve eğitim grubu kurulmuştur. Öğretim ve Eğitim grubu
kurulması yönetim kurulu kararı ile olur. Bunun için bir kurucu grup yönetimi atanır Grup yönergesi
yapılarak yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer. TND üyeleri ilgi duydukları gruba bu yönerge
hükümlerine göre kaydolarak grup tabanının genişlemesi sağlanır. TND üyesi olmayanlar grup üyesi
olamazlar. Gruplar salt öğretim ve eğitim amaçlı faaliyet gösterebilir, eğitim kursu sempozyum gibi
organizasyonlar yapar. Mali ve hukuksal konularda derneğin ilgili organlarına tabidir.
KOMİTELER:
Madde 21: Dernek faaliyetlerini olabildiğince geniş bir tabana yaymak ve katılım sağlamak amacı ile
oluşturulmuştur. Esasta yönetime yardımcı organlardır. Oluşumları yönetim kurulu kararına bağlıdır.
Yönetim kurulu bir komite başkanı saptar ve onunla işbirliği içinde üyeler oluşturulur. Bir komitede
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gerekli görüldüğü sayıda üye bulunur. Disiplin kurulu üyeleri etik komitenin doğal üyeleridir. Eğitim
gruplarından grup yönetimlerinin seçtiği birer delege komitelere grup temsilcisi olarak katılır.
Komiteler başkanın organizasyonu ile toplanır ve önerilerini yönetim kuruluna rapor eder.
a) Etik Komite: Dernek üyeleri arasında, üyelerin mesleki uygulamalarında ve kamuoyunda nöroşirürji
ile ilgili konularda etik değerlere uymayan sorunları inceler rapor hazırlar
b) Öğretim ve Eğitim Komitesi: Nöroşirürji eğitiminin genel sorunları ile ilgilenir mezuniyet sonrası
eğitimin devamlılığına ve yüceltilmesine çareler arar
c) Uzun dönem planlama komitesi: Süresi bir yönetim dönemini aşan ve gelecek yönetimlerde devam
edebilecek dernek faaliyetlerini tartışır, öneri ve raporlar hazırlar.
d) Dış ilişkiler komitesi: Başka ülkelerin mesleki dernekleri ile ilişkilerin oluşturulması akademik
faaliyetler düzenlenmesi gibi konularla uğraşır öneriler geliştirir.
e) Genç nöroşirürjiyenler komitesi: Bu komitede 40 yaş altında üyeler görev yapar. Meslekte genç yaş
gruplarının ve uzmanlık öğrencilerinin sorunları ile ilgilenerek fikir ve öneriler üretir.
f) Yönetim kurulları çalışma programının gereklerine göre yeni komiteler kurabilir

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DERNEK ŞUBELERİ:
Madde 22: Dernek il merkezlerinde şube açabilir. Şube açılışı genel kurul kararı ile olur ancak bu
kararın oy çokluğu ile alınması gerekir. Yeni şube kurulması ilk toplantısında genel kurulun onayına
sunulur. Kuruluş kararı ile birlikte şube kurulacak ildeki nöroşirürji uzmanları arasından üç kişilik bir
kurucu heyet oluşturulur ve o ilin mülki amirliğine başvurarak kuruluş işlemlerini tamamlamaları
sağlanır. Dernek faaliyetlerinde beklendiği gibi yararlı olmayan şube kuruluş yöntemi ile kapatılabilir.
Türk Nöroşirürji Derneği şubeleri genel merkez kurulunda bir temsilci tarafından temsil edilebilirler,
fakat genel kurulda bu temsilcilerin sadece kendi oy hakları vardır.
ŞUBELERİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI:
Madde 23: Şubeler bulundukları illerde bu tüzükle belirlenen amaçlar doğrultusunda hareket ederler.
Bu tüzükle belirlenen yasaklar şubeler için de geçerlidir.
ŞUBELERE ÜYE OLMA:
Madde 24: Şubelerde merkezde olduğu gibi aktif üyelik ve onursal üyelik vardır. Üye atamaları
üyelikten çıkarılma üyelikten ayrılma ve tekrar üye olabilme ile üyelik hakları bu tüzük hükümleri
paralelinde yürütülür. Dernek üyeleri ayrıca bir şubeye üye olabilir ancak iki ayrı şubede üye
olunamaz
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ŞUBE ORGANLARI:
Madde 25: Şube organları Genel kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme kuruludur disiplin ile ilgili
sorunlar dernek bütünlüğünü sağlamak üzere merkez disiplin kuruluna bağlı olarak yürütülür.
ŞUBE GENEL KURULU:
Madde 26: Şubeye kayıtlı aktif üyelerden oluşur. Yılda bir kez olağan olarak toplanır Yönetim ve
denetleme kurulları ile kayıtlı üyelerin 1/5 inin başvurusu üzerine belirtilen gündemle olağanüstü
toplanır. Toplantıda davet ve toplantı usulleri bu tüzük hükümlerine göre yapılır. Toplantı yeri
şubenin bulunduğu yerdir. Görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir.
a) Şube yönetim ve denetleme kurullarını seçmek.
b) Önceki kurulların faaliyet raporlarını değerlendirerek karar bağlamak
c) Yeni dönem için yerine getirilmek üzere bütçe tasarısı yapmak ve yönetim kuruluna faaliyet
önerilerinde bulunmak.
ŞUBE YÖNETİM KURULU:
Madde 27: Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Asil üyeliğin
boşalması halinde yedekler aldıkları oy sıralamasına uygun olarak göreve çağrılır. Yönetim kurulu
kendi arasında görev taksimi yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve veznedar
seçer. Görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.
a) Şubeyi temsil etmek
b) Üyelik işlemlerini yürütmek
c) Şube gelir giderlerini usulüne uygun yürütmek
d) Dernek merkezi ile ilişkileri yürütmek
e) Merkez şube benzeri akademik toplantı ve yayın faaliyetleri yapmak
f) Genel kurul kararlarını yerine getirmek.
g) Şube yönetimleri yurtdışı mesleki kuruluşlarla ilişkilerini merkez şube aracılığı ile yürütebilirler.

ŞUBE DENETLEME KURULU:
Madde 28: Genel kurulda gizli oyla seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Şube gelir gider kayıtlarını
denetler ve genel kurula rapor eder.
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Madde 29: Türk Nöroşirürji Derneği yönetim kurulu tarafından öğretim ve eğitim grupları kurabilirler.
Bu gruplar Türk Nöroşirürji Derneği yönetim kurulu tarafından yapılan yönerge dahilinde çalışma
programlarını yapar ve uygularlar.
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