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TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ  
 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 

MADDE 1 – Derneğin adı Türk Nefroloji Derneği olup, kısa adı TND’dir. 

 
MADDE 2 – Derneğin merkezi İstanbul ilinde Valikonağı Caddesi, Şakayık Sokak, No 79/1, 

80220-1 Nişantaşı adresindedir.  

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI 

MADDE 3 – Dernek, sağlık ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir. 

 

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ 

MADDE 4 – Türk Nefroloji Derneği, nefroloji uzmanlarının kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki 

ve bilimsel uzmanlık derneğidir. Derneğin amacı; nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve 

transplantasyon alanlarıyla ilgili eğitimin, bilimsel çalışma  ve araştırmaların, koruyucu ve tedavi 

edici sağlık hizmetlerinin düzeyini ülke çapında yükseltmek, üyeleri arasında mesleki, bilimsel 

ve sosyal ilişkileri geliştirmek, alanının ve üyelerinin haklarını korumak ve Türk nefrolojisinin 

ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak için çalışmalar 

yürütmektir. Dernek, tüm etkinliklerinde en yüksek bilimsel ve etik değerleri dikkate alır. 

 
Bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri: 

a) Üyelerinin bireysel ve mesleksel sorunlarını çözmede yardımcı olmak.  

b) Derneğin her türlü amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, üyelerinin ve uzmanlık alanının 

haklarının korunması amacıyla yargı, yasama ve yürütme organları nezdinde başvurularda 

bulunmak, görüş bildirmek, ihtar çekmek, gerekirse dava açmak. 

c) Nefroloji uzmanlık alanını bilimsel, hukuksal ve etik zeminlerde yurt içi ve yurt dışında temsil 

etmek. 

d) Alanıyla ilgili mezuniyet öncesi eğitimin geliştirilmesine ve ulusal düzeyde  çekirdek/çerçeve  

eğitim programlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak.  

e) Nefroloji uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ve standardize edilmesi için çalışmak, bu amaçla 

yeterlilik kurulu oluşturmak, sınavlar yapmak ve yeterlilik belgesi vermek.  

f) Nefroloji uzmanları ve uzmanlık öğrencilerinin eğitimi ve mesleki gelişiminin iyileştirilmesi 

için çalışmalar yapmak. 

g) Böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi ile uğraşan tüm sağlık personelinin (hekim, hemşire, 

tekniker, teknisyen vb.) eğitiminin iyileştirilmesi ve standardize edilmesi için çalışmalar 

yapmak. 

h) Nefroloji bilim dallarının ve böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili tüm kurumların 

tıbbi ve kurumsal standartlarını geliştirmek ve desteklemek. 

i) Nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon ile ilgili bilimsel ve epidemiyolojik bilgileri 

toplamak, geliştirmek ve yaymak.  
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j) Böbrek sağlığı ve hastalıkları ile hipertansiyon konularında farkındalığı, bilgi ve bilinç 

düzeyini artırmak için diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve topluma yönelik çalışmalar 

yapmak. 

k) Nefrolojinin kapsadığı tüm alanlarda en yüksek mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek 

ve sürdürmek, konu ile ilgili tanı ve tedavi protokolleri ve kılavuzlar hazırlamak.  

l) Nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon alanlarında ulusal sağlık politikaları 

oluşturulmasına katkıda bulunmak.  

m) İlgili mevzuat ile belirlenen kurallar çerçevesinde nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve 

transplantasyon alanlarında epidemiyolojik, deneysel ve klinik araştırmalar yapmak ve 

yaptırmak, bu araştırmalara bilimsel ve maddi destek sağlamak, gerektiğinde araştırma 

merkezleri kurmak. 

n) İlgili mevzuat ile belirlenen kurallar çerçevesinde alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı bilimsel, 

uzmanlık ve meslek dernekleri, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, sivil toplum örgütleri 

gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bilgi, uzman, proje ve para desteği sağlamak ve 

almak, bu kurum ve kuruluşlara üye olmak veya ortak üyeli kurumlar oluşturmak. 

o) Amaçlarına yönelik vakıf kurmak, bir başka vakfın kurucu üyeliğine veya federasyona 

katılmak. 

p) Gelirleri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere iktisadi  işletmeler ve ilgili 

mevzuatın izin verdiği sağlığa yönelik ticari işletmeler kurmak, işletmek. 

r) Gerekli izinlerin alınması ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılması koşuluyla yardım 

toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içi ve yurt dışı gerçek ve tüzel kişilerden bağış almak.  

s) Derneğe gelir sağlamak veya üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla çeşitli sosyal 

etkinliklerde (toplantı, piyango, balo, kermes, konser, tiyatro, sergi, gezi, spor yarışmaları 

vb.) bulunmak. 

t) Mülki idare amirliğinden izin alınması koşuluyla üyelerinin yararlanmaları için lokal açmak, 

sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek. 

u) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak, 

satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.  

v) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek  ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerekli görülen 

konularda kurul, komite, görev grupları, çalışma grupları kurmak, şubeler açmak.  

y) Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere kongre, okul, kurs, çalıştay, seminer, 

sempozyum, konferans ve panel gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek, dergi, gazete 

ve bülten çıkarmak, kitap ve broşür yayınlamak, web sitesi kurmak ve diğer yazılı ve görsel 

faaliyetlerde bulunmak. 

 

DERNEK AMBLEMİ 

MADDE 5 – Derneğin amblemi aşağıda görüldüğü üzere siyah çizgi ile çevrili beyaz zemin 

üzerinde kırmızı renkli böbrek figürü ve etrafında TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ – KURULUŞ 1970 

yazısından oluşan daire şeklindedir. Dernek amblemi, Genel Kurul tarafından katılan üyelerin 

üçte ikisinin kararı ile değiştirilebilir. Dernek amblemi, dernek Yönetim Kurulunun izni olmadan 

üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.  
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KURUCU ÜYELER 

MADDE 6 – Türk Nefroloji Derneği, aşağıda isimleri bulunan Türk doktorları tarafından 1970 

yılında İstanbul’da kurulmuştur.  

1. Ord. Prof. Dr. Sedat TAVAT 

2. Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif EGELİ 

3. Prof. Dr. Reşat GARAN 

4. Prof. Dr. Gıyas KORKUT 

5. Prof. Dr. Osman BARLAS 

6. Prof. Dr. Kemal ÖNEN 

7. Prof. Dr. Ferhan BERKER 

8. Prof. Dr. Necdet KOÇAK 

 

ÜYELİKLER 

MADDE 7 – Türk Nefroloji Derneği’nde asil ve onursal olmak üzere iki tür üyelik bulunmaktadır.  

A) ASİL ÜYELİK: Asil üyelik, bu tüzükte öngörülmüş bulunan bütün şartlara sahip olarak 

derneğin yürüttüğü her türlü çalışmaya katılabilme, organlarına seçilebilme ve Genel Kurul 

toplantılarına katılarak oy verebilme haklarını sağlayan üyeliktir. Fiili ehliyete sahip bulunan, 

dernek üyeliği için mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkeleri 

doğrultusunda çalışmayı kabul eden nefroloji ve çocuk nefroloji uzmanları ile uzmanlık 

eğitiminin bir yılını tamamlamış olan nefroloji ve çocuk nefroloji uzmanlık öğrencileri 

derneğe asil üye olabilirler. Türk vatandaşı olmayan kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de 

yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir. Şube üyeleri, ancak gerekli koşulları taşıdıkları 

takdirde dernek asil üyeliği başvurusunda bulunabilirler.  Bu tüzüğün kabul edildiği tarihte, 

önceki tüzüklere göre dernek üyesi olanların üyelik hakları saklıdır.  

B) ONURSAL ÜYELİK: Nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon alanlarına önemli 

hizmetleri olan veya Türk Nefroloji Derneği’ne maddi ve manevi katkıda bulunan Türk veya 

yabancı bilim insanları ile diğer gerçek ve tüzel kişilere, kabul ettikleri takdirde Yönetim 

Kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler için ayrı bir üyelik def teri tutulur ve 

bu üyelerin asil üyeliği düşer. Onursal üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme 

hakları yoktur, derneğe yıllık aidat ödemeleri zorunlu değildir. Türk vatandaşı olmayan 

onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz. Onursal üyelik için sayısal bir sınırlama yoktur.  

 

ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL 

MADDE 8 – Derneğe asil üye olabilmek için bir dilekçe ve aşağıdaki belgelerle Yönetim 

Kuruluna yazılı olarak başvurulması gereklidir. 
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a) Başvuru formu, 

b) Özgeçmiş ve yayın listesi, 

c) Nüfus cüzdanı sureti ve Türk vatandaşı olmayanlar için ikamet belgesi, 

d) Nefroloji veya çocuk nefroloji uzmanlık eğitimi alındığını veya uzmanlık eğitiminin bir yılının 

tamamlandığını gösteren resmi belge, 

e) İki dernek üyesinin teklif mektubu, 

f) İki adet 4.5 x 6 cm ebatlarında renkli fotoğraf 

g) Giriş aidatının ödendiğine ilişkin makbuz. 

 
MADDE 9 – Başvurular, başvuru tarihini izleyen en geç 30 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından 

incelenerek karara bağlanır ve karar ilgiliye, başvuru kabul edilmemişse gerekçesi ile birlikte, 

yazılı olarak bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeyen kişilerin Genel Kurula itiraz hakları vardır, üyeliğe 

kabul ile ilgili son kararı Genel Kurul verir. Üyelik hakları, üyeliğe kabul kararının bildirilmesi ile 

başlar. Üyeliğe kabul edilenler, üye defterine kaydedilir. Dernek olağan Genel Kuruluna üç 

aydan kısa zaman kala yapılan başvurular, Genel Kurul sonrası seçilen yeni Yönetim Kurulu 

tarafından değerlendirilir. 

 

ÜYELİK AİDATI 

MADDE 10 – Giriş ve yıllık üyelik aidatı, 25 ’den az olmamak koşuluyla Genel Kurul tarafından 

belirlenir. Asil üyelerin derneğe her yıl belirlenmiş olan üyelik aidatını ödemeleri zorunludur.  

Derneğe aidat borcu olan üyeler Genel Kurul toplantılarına katılamaz ve oy kullanamazlar. 

Derneğin herhangi bir organına seçilirlerse, bunun kendi lerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 

gün içinde borçlarını ödemedikleri takdirde seçildiği organdan istifa etmiş sayılırlar.  

 

ÜYELERİN HAKLARI 

MADDE 11 – Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk,  

cinsiyet, din, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan  veya bazı üyelere bu sebeplerle 

ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte kalmaya 

zorlanamaz. Her üye, kendi isteği ile dernekten istifa edebilir. Dernek üyelerinin başlıca hakları; 

Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelere katılma, oy kullanma ve dernek organlarına 

seçilebilme haklarıdır. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. 

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.  

 

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

MADDE 12 – Dernek üyeleri aşağıda belirtilmiş olan yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul 

ederler: 

a) Genel Kurul tarafından belirlenmiş olan yıllık aidatı  düzenli olarak ödemek. 

b) Dernek düzenine uymak, derneğe sadakat göstermek.  

c) Derneğin tüzüğüne ve amacına uygun davranmak, amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya 

engelleyici, derneğin saygınlığını zedeleyici davranışlardan kaçınmak.  
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d) Dernek Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlara uymak.  

e) Geçerli mazeretleri dışında Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve derneğin yardımcı organları 

tarafından verilen görevleri yerine getirmek.  

f) Mesleğini ve dernekle ilgili çalışmalarını bilimsel ve etik değerler çerçevesinde yürütmek.  

 

ÜYELİĞİN SON BULMASI 

MADDE 13 – Kendiliğinden Sona Erme 

Medeni haklar ile Dernekler Kanunu’nun belirttiği nedenlerle derneklere üye olma hakkını  

kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Üyelik için tüzükte aranılan niteliklerin 

sonradan kaybedilmesi de üyeliğin kendiliğinden sona erme nedenidir. Ölüm durumunda, 

üyelik doğal olarak düşer.  

 
MADDE 14 – Üyelikten Çıkma 

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, 

dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ayrılma isteğine ilişkin dilekçenin dernek Yönetim Kuruluna 

ulaşmasını takiben, ayrıca bir geri bildirime gerek olmadan üyenin kaydı silinir. Üyelikten çıkma, 

üyenin derneğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz.  

 

MADDE 15 – Üyelikten Çıkarılma 

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sıralanmıştır: 

a) Haklı nedenler: 

i. Uzmanlık öğrencilerinin nefroloji uzmanlık eğitimini terk etmesi. 

ii. Dernek düzenine uymamak, derneğe sadakat göstermemek.  

iii. Dernek içi barış ve birliği bozmaya çalışmak. 

iv. Mesleki ve bilimsel etik ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.  

v. Derneğin tüzüğüne, amacına ve çıkarlarına aykırı davranmak, amacın gerçekleşmesini 

güçleştirici veya engelleyici ve derneğin saygınlığını zedeleyici eylemlerde bulunmak. 

vi. Derneğin adını kötüye veya şahsi çıkarları için kullanmak, yetki almaksızın derneği 

yükümlülük altına sokmak. 

vii. Dernek Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarına sürekli olarak uymamak. 

viii. Geçerli mazeretleri dışında Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve derneğin yardımcı organları 

tarafından verilen görevleri sürekli olarak yerine getirmemek.  

Yukarıda ii, iii, iv, v, vi, vii ve viii bendlerinde sıralanan eylemlerde bulunan üyeler, Yönetim 

Kurulu kararı ile dernek Etik Kuruluna sevk edilirler. Etik Kurulu, sözlü savunmasını yapmak 

üzere üyeye çağrıda bulunur ve üyenin savunmasını aldıktan sonra veya savunma çağrısına 

uymayanlar için gıyabında konuyu değerlendirerek görüşünü Yönetim Kuruluna iletir. Üyelikten 

çıkarılma, Etik Kurulunun görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve 

karar taahhütlü mektupla üyeye tebliğ edilir. Dernek üyeliğinden çıkarılan üyelerin Genel 

Kurula yazılı itiraz hakları vardır. İtiraz halinde konu ilk Genel Kurul toplantısında üyelerin oyuna 

sunulur ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karara bağlanır. Genel Kurulun kararı, yargı yolları 

açık olmak kaydıyla kesindir. Bu şekilde üyelikten çıkarılanlar tekrar üyeliğe kabul edilmezler. 
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b) Yıllık aidatı ödememek: 

Yıllık aidatını iki yıl süreyle ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır ve 

ödemede bulunmaları için 60 gün ek süre verilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın borcunu bu 

süre içinde de ödemeyenlerin üyelikleri Yönetim Kurulu tarafından silinir ve bu durum 

kendilerine taahhütlü bir yazı ile bildirilir. Bu kişiler en erken bir yıl sonra üyelik için tekrar 

başvurabilirler. Yeniden üyelik işlemleri aidat borçları ve varsa yasal faizi ödendikten sonra 

başlar. Aynı eylemi bir kez daha tekrarlayan kişilerin üyeliklerine sürekli olarak son verilir. 

Üyeliklerine sürekli olarak son verilen kişilerin Genel Kurula itiraz hakları vardır. 

 

DERNEĞİN ORGANLARI VE GÖREVLERİ 

MADDE 16 – Derneğin organları şunlardır: 

A) Genel Kurul  

B) Yönetim Kurulu 

C) Denetim Kurulu 

D) Etik Kurulu 

E) Yardımcı Organlar 

 

A) GENEL KURUL 

MADDE 17 – Derneğin en yetkili karar ve denetim organı olup, dernek asil üyelerinden oluşur.  

Onursal üyeler Genel Kurula izleyici olarak katılabilirler, ancak oy kullanamaz ve dernek 

organlarına seçilemezler. Şubeler, dernek asil üyesi olan üyeleri ile Genel Kurulda temsil 

edilirler. Şube Genel Kurul üyesi olmak, dernek Genel Kurul üyeliği anlamına gelmez. 

Genel Kurul; 

a) En geç üç yılda bir Kasım ayında olağan olarak, 

b) Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek 

üyelerinden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.  

Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Denetim Kurulunun veya dernek 

üyelerinden en az beşte birinin yazılı isteğine rağmen, Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya 

çağırmazsa; toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk 

Hakimi dernek üyelerinden üç kişiyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

 

MADDE 18 – Toplantı Yeri 

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Ancak, dernek Yönetim 

Kurulunun aldığı kararla başka bir ilde de toplanabilir. 

 
MADDE 19 – Çağrı Usulü 

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma  ve oy kullanma hakkı bulunan 

üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce toplantının günü, 

saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilir ve üyelerin dernekte kayıtlı 

adreslerine yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması 

nedeniyle toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da 
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belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, 60 günden fazla olamaz. 

Toplantı çoğunluk sağlanamamasından başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri 

bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı us ulüne uygun olarak 

üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en  geç 6 ay içinde 

yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci toplantıdaki usullere göre çağrılır.  Genel 

Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

 
MADDE 20 – Toplantı Yeter Sayısı 

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre oy kullanma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, 

tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda 

yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya 

katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

 

MADDE 21 – Toplantının Yapılış Usulü 

Toplantı, ilan edilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 

listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca 

verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunun görevlendirdiği kişiler 

tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza 

atarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar 

ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek 

üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.  

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu 

Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter 

sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu tarafından bir tutanak düzenlenir. 

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman 

seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan 

başkanına aittir, yazmanlar ise toplantı tutanağını düzenler. Genel Kurul, gündemdeki konuların 

görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar 

bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer 

belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin 

korunması ve yedi gün içinde yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilmesinden sorumludur. 

Mahkemece kayyım atanması veya Türk Medeni Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci fıkrasına 

göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu 

kişiler tarafından yerine getirilir.  

Toplantı tutanağı ile Yönetim, Denetim ve Etik Kurullara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine 

verilir. 

 
MADDE 22 – Toplantıda Görüşülecek Konular 

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır 

bulunan üyelerin en az onda biri tarafından  yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların 

gündeme alınması zorunludur.  
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MADDE 23 – Oy Kullanma ve Karar Alma Usulleri 

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Genel 

Kurul gününe kadar (o gün dahil) aidat borcunu ödememiş olan üyeler, Genel Kurul toplantısına 

katılamaz ve oy kullanmazlar. 

Genel Kurulda Yönetim, Denetim ve Etik Kurulu üyelerinin seçimi gizli, diğer konulardaki 

kararlar ise açık olarak oylanır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy 

kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin 

karşısını imzalamaları zorunludur. Oyların tasnifi açık olarak yapılır. Açık oylamada ise Divan 

Başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Hiçbir dernek üyesi dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu 

ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda 

oy kullanamaz. Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, 

tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu 

aranır.  

 

MADDE 24 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

a) Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak.  

b) Dernek Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu asil ve yedek üyelerini üç yıllık süre 

için seçmek. 

c) Dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapmak. 

d) Derneğin feshine karar vermek.  

e) Derneğin diğer organlarını denetlemek ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden almak. 

f) Dernek üyeliğine kabul edilmeyenlerin ve üyelikten çıkarılanların itirazları hakkında son 

kararı vermek. 

g) Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını görüşerek onaylamak veya ret etmek, Yönetim 

Kurulunu ibra etmek. 

h) Derneğin hesaplarını tetkik ve tasdik etmek. 

i) Yönetim Kurulu tarafından gelecek dönem için hazırlanan bütçeyi ve çalışma programını 

görüşerek aynen veya değiştirilerek kabul etmek. 

j) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması ve mevcut taşınmaz malların 

satılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.  

k) Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek 

amacıyla iktisadi işletme, sağlığa yönelik ticari işletme ve sosyal tesisler kurulması için 

Yönetim Kuruluna yetki vermek.  

l) Dernek amaçlarına yönelik vakıf kurmak veya başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılmak için 

Yönetim Kuruluna yetki vermek.  

m) Derneğin amacı ile ilgili federasyonlara katılması veya ayrılmasına karar vermek.  

n) Derneğin yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmasına ve ayrılmasını karar vermek.  

o) Derneğin şubeler açmasına ve mevcut şubelerin kapatılmasına karar vermek ve bu konuda 

Yönetim Kurulunu yetkilendirmek. 

p) Dernek amblemini değiştirmek.  
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r) Giriş ve yıllık üyelik aidatını belirlemek. 

s) Dernek Yönetim, Denetim ve Etik Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine 

ücret verilip verilmeyeceğini ve verilecekse bu ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve 

tazminatları belirlemek.  

t) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen diğer önerileri karara bağlamak. 

u) Gerekli görülen konularda Yönetim Kuruluna ek görev ve yetki vermek.  

v) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması bel irtilen diğer görevleri ifa etmek. 

 

B) YÖNETİM KURULU 

MADDE 25 – Derneğin yürütme organı olup, tüzel kişiliğini temsil eder. Yönetim Kurulu, Genel 

Kurul tarafından üyeleri arasından gizli oyla üç yıllık süre için seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden 

oluşur. Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy aldığı takdirde, sıralama 

yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kura çekilir. Seçilen 7 kişilik Yönetim Kurulu 

kendi aralarından bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter ve bir sayman üye belirler. 

Görev dağılımı konusunda Yönetim Kurulu üyeleri arasında uzlaşma olmaması durumunda, her 

pozisyon için gizli oylama ile seçim yapılır. 

Yönetim Kurulu asil üyeliğinin istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalması halinde Genel 

Kuruldaki oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin 

süresini tamamlar. Yedek üyenin görevi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, gerekirse Yönetim 

Kurulu içinde yeniden görev dağılımı yapılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle 

yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut 

Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya 

çağrılır. 

Yönetim Kurulu, yılda 4 defadan az olmamak kaydıyla gerekli gördüğü zamanlarda ve tüm 

üyelere haber verilerek toplanır. Toplantıya dernek Başkanı, başkanın bulunmadığı zamanlarda 

ikinci başkan başkanlık eder. Toplantılar üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır 

bulunması ile yapılır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın 

oyu yönünde karar alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak bir yılda üst üste üç 

kez katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına gerektiğinde bir 

önceki yönetimin başkanı veya genel sekreteri, oy kullanma hakkı olmaksızın davet edilebilir. 

 

MADDE 26 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim Kurulu, dernekler mevzuatı, dernek tüzüğü ve Genel Kurul kararları sınırları içinde her 

türlü dernek çalışmasını yürütmekle görevlidir. 

a) Derneği her alanda temsil etmek ve gerektiğinde bu konuda gerekli sayıda üyesine yetki 

vermek. 

b) Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek.  

c) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak, üyelere ve ilgili yerlere bildirmek. 

d) Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilançosunu ve Yönetim Kurulu çalışmalarına ilişkin 

faaliyet raporunu düzenlemek ve Denetim Kurulu ile toplandığında Genel Kurula sunmak.  
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e) Dernek adına gelir tahsis etmek ve harcamalara karar vermek, derneğin gelir ve gider 

hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, dernek bütçesinin bölümleri arasında aktarmalar 

yapmak suretiyle bütçede yeni bölümler açmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak 

Genel Kurulun onayına sunmak.  

f) Bankalarda hesap açmak, devlet tahvili veya hazine bonosu almak. 

g) Üyelerden aidat toplamak, derneğe borçlarını ödemeyen üyeleri veya  üçüncü kişileri kanuni 

yollardan takip etmek. 

h) Tüzük değişikliği için Genel Kurula öneride bulunmak.  

i) Derneğe üye alınmasına ve Etik Kurulunun teklifi ile son karar Genel Kurulca verilmek üzere  

üyelikten çıkarmaya karar vermek, onursal üyeleri belirlemek. 

j) Dernekler mevzuatının gerektirdiği defterleri usulüne uygun şekilde tutmak.  

k) Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için çalışmalar 

yapmak, bu amaçla kurul, komite, görev grubu ve çalışma grubu gibi yardımcı organlar 

kurmak, başkan ve üyelerini atamak, faaliyetlerini denetlemek ve gerektiğinde lağvetmek. 

l) Gerekli görülen yerlerde şube açılması için Genel Kurula teklifte bulunmak ve şube kurucu 

üyelerini atamak. 

m) Dernek şubelerinin faaliyetlerini denetlemek ve koordine etmek, gereğinde Şube Yönetim 

Kurullarını görevden almak ve şubelerin feshi için Genel Kurula öneride bulunmak.  

n) Yönetim kuruluna bağlı yardımcı organlar ile dernek şubelerinin çalışmalarını düzenleyen ve 

dernek faaliyetleri için gerekli görülen yönetmelik ve yönergeler hazırlamak.  

o) Dernek çalışmalarının ve derneğe bağlı yardımcı organların faaliyetlerinin yürütülmesi için 

gerektiğinde profesyonel eleman ve kuruluşlarla sözleşme imzalamak ve bu sözleşmelerin 

gerektirdiği maliyetleri karşılamak. 

p) Dernek çalışmalarını yürütmek amacıyla kalıcı ve geçici süreli ücretli personel çalıştırmak, bu 

personellerin ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak.  

q) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz 

malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, lokal açmak, kira sözleşmesi yapmak, dernek 

lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, iktisadi, sağlıkla ilgili ticari ve sosyal 

işletmeler ile vakıflar kurmak veya bir vakfın kurucu üyeliğine katılmak. 

r) Genel Kurulun verdiği yetki ve ilgili mevzuatın izin verdiği kurallar çerçevesinde derneğin 

amacı ile ilgili federasyonlara, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olması veya ayrılması 

ile ilgili işlemleri yürütmek.  

s) Derneğin amaçları doğrultusunda resmi ve özel  kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel 

kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.  

t) Dernek tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere kongre, okul, kurs, çalıştay, 

seminer, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar ile piyango, balo, 

kermes, konser, tiyatro, sergi, gezi, spor yarışmaları gibi sosyal etkinlikler düzenlemek ve 

yayınlar yapmak.  

u) Yapılacak bilimsel, eğitsel ve mesleki etkinliklere ilişkin yıllık veya daha uzun süreli 

programlar yapmak, gerekirse bu etkinlikler için dernek yardımcı organlarına, şubelerine ve 

üyelerine yetki vermek.  
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v) Alanı ile ilgili araştırmalar yapmak  ve yaptırmak, araştırma projelerini ve yayınları 

desteklemek, burs vermek, üyelerini yurt içi ve dışı bilimsel derneklere üye yapmak.  

w) Böbrek sağlığı ve hastalıkları ile hipertansiyon konularında farkındalığı, bilgi ve bilinç 

düzeyini artırmak için diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve topluma yönelik çalışmalar 

yapmak, bu amaçla eğitim toplantısı, kitap, broşür, ilan, reklam ve internet, televizyon ve 

radyo programları gibi etkinliklerde ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerinde bulunmak.  

y) Derneğin her türlü amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, üyelerinin ve uzmanl ık alanının 

haklarının korunması amacıyla yargı, yasama ve yürütme organları nezdinde başvurularda 

bulunmak, görüş bildirmek, ihtar çekmek, gerekirse dava açmak. 

z) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

 

C) DENETİM KURULU 

MADDE 27 – Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üyeleri arasından gizli oyla üç yıllık süre 

için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.  Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit 

oy aldığı takdirde, sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kura çekilir. Denetim 

Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Denetim Kurulu asil üyeliğinden istifa veya 

başka nedenlerden dolayı boşalma olması durumunda, Genel Kuruldaki oy çokluğu sırasına 

göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Denetim 

Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların 

eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde karar alınır. Denetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz 

olarak üst üste iki kez katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır. 

 
MADDE 28 – Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Denetim Kurulu, derneğin tüzükte yer alan amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği 

belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, alınan kararların 

uygulanıp uygulanmadığını, işlemlerin dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapılıp 

yapılmadığını, hesap, defter ve kayıtların ilgili mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak 

tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir raporla 

Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Üç yıllık faaliyet dönemi sonunda 

hazırlanan denetim raporu, Genel Kuruldan en geç 10 gün önce Yönetim Kuruluna verilir ve  bu 

rapor Genel Kurulda Denetim Kurulu başkanı veya bir üyesi tarafından sunulur. Denetleme 

sırasında kanun, yönetmelikler ve dernek tüzüğüne aykırı  işlemlerin tespit edilmesi halinde, 

Denetim Kurulu genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma hakkına sahiptir. Denetim Kurulu, 

Yönetim Kurulunun her türlü faaliyetini ve dernek hesaplarını denetlemeye yetkilidir, fakat 

Yönetim Kurulunun çalışmalarına müdahale edemez.  

 

D) ETİK KURULU 

MADDE 29 – Etik Kurulu, Genel Kurul tarafından üyeleri arasından gizli oyla üç yıllık süre için 

seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy 

aldığı takdirde, sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kura çekilir. Bu üyeler, 

kendi aralarından bir başkan seçerler. Etik Kuruluna seçilebilmek için nefroloji alanında en az 15 
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yıllık meslek deneyimi bulunmak ve çalıştığı kurum, meslek örgütü veya dernek kurulları 

tarafından meslek uygulamaları ile ilgili olarak verilmiş bir ceza ya da adli yargı tarafından yüz 

kızartıcı suçlar nedeniyle verilmiş ve kesinleşmiş bir ceza almamış olmak gerekir. Etik Kurulu asil 

üyeliğinden istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalma olması durumunda, Genel Kuruldaki 

oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini 

tamamlar. 

Etik Kurulu yılda en az bir kez, tercihan Ulusal Kongre veya Kış Okulu sırasında olağan olarak 

veya gerektiğinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Toplantı için 

salt çoğunluk gereklidir ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu 

yönünde karar alınır. Gerektiğinde dernek başkanı veya bir yönetim kurulu üyesi kurula bilgi 

vermek üzere, oy kullanma hakkı olmaksızın bu toplantılara katılabilir. Kurul toplantılarına 

mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır. 

  

MADDE 30 – Etik Kurulunun Görev ve Yetkileri 

a) Dernek üyeleri arasında etik farkındalık yaratmak ve meslek onurunu korumak üzere 

çalışmalar yapmak, bu konuda her türlü önlemi almak ve önerilerde bulunmak. 

b) Üyelerin mesleki uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar, ithamlar ve yaptırımlar karşısında 

ilgililer nezninde girişimlerde bulunulması için bilgi ve belgeler ışığında rapor hazırlamak ve 

Yönetim Kuruluna sunmak. 

c) Yönetim Kurulu tarafından iletilen dernek üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları ve dernek 

üyeleri hakkındaki şikayetleri dernek tüzüğü, etik yönerge, kanun ve yönetmelikler 

çerçevesinde incelemek, üyenin/lerin yazılı ve gerektiğinde sözlü savunmasını alarak karara 

bağlamak ve konu ile ilgili görüşünü Yönetim Kuruluna bildirmek.  

d) Anlaşmazlıklar ve şikayetler hakkında nihai karar, Etik Kurulunun görüşü esas alınarak 

Yönetim Kurulu tarafından verilir ve uygulanır. Üyeler hakkındaki şikayetlerde, Yönetim 

Kurulu kararı üyenin aklanması veya disiplin cezası verilmesi (yazılı uyarma, yazılı kınama, 

üyelikten süreli veya kesin ihraç) şeklinde olur. Disiplin cezası alan üyelerin Genel Kurula 

itiraz hakları saklıdır. 

 

E) YARDIMCI ORGANLAR 

MADDE 31 – Dernek çalışmalarının daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla, sürekli veya sınırlı 

süreyle görev yapan kurul, komite, komisyon, görev grubu ve çalışma grubu gibi yardımcı 

organlar oluşturulur. Türk Nefroloji Yeterlilik Kurulu hariç, yardımcı organlar Yönetim Kurulu 

tarafından üç yıllık süreyle atanan bir başkan ile yeterli sayıda üyeden oluşur ve Yönetim 

Kuruluna karşı sorumlu olarak ve Yönetim Kurulunun denetiminde görev yaparlar.  Yönetim 

Kurulu, yardımcı organ üyelerinin atanmasında, üyelerin tümünün aynı anda değiştirilmemesi 

gibi organ çalışmalarının devamlılığını sağlayacak önlemleri alır. Yardımcı organların başkanları 

veya başkanın mazereti durumunda üyelerinden birisi, gerektiğinde alanları ile ilgili konuların 

görüşüldüğü Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılabilir. Ancak, oy kullanma hakları yoktu r ve 

karar defterini imzalayamazlar. Aşağıda belirtilenlere ek olarak Yönetim Kurulu tarafından 

değişik görevlere sahip yardımcı organlar kurulabilir.  
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1) Türk Nefroloji Yeterlilik Kurulu: Nefroloji uzmanlık eğitiminin standartlarını oluşturmak, 

korumak ve yükseltmek, kalite denetimi sağlamak, akreditasyon çalışmalarında bulunmak,  

uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standart sınav yapmak, nefroloji uzmanlık 

yeterlilik belgesini vermek ve sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılımı özendirmek ve 

denetlemek amaçlarıyla Türk Nefroloji Derneği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren özerk bir 

kuruldur. Kurulun üyeleri, organları, çalışma alanları ve usulleri, görev ve yetkileri  Türk 

Nefroloji Yeterlilik Kurulu Yönergesi ile düzenlenir. 

 
2) Kayıt ve İstatistik (Registry) Kurulu: Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık süreyle atanan bir 

başkan ve dört üyeden oluşur. Kurulun görevleri; Türkiye genelinde nefroloji, hipertansiyon 

diyaliz ve transplantasyonla ilgili verilerin toplanması, istatistiksel analizinin yapılması ve 

kitap olarak yayınlaması, epidemiyolojik araştırmaların planlanması ve yürütülmesi , konusu 

ile ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve veri paylaşımının sağlanması ve ortak çalışmal ar 

yapılmasıdır. Kurul, veri toplama ve epidemiyolojik araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi için 

ülke genelinde bölgesel koordinatörler seçip, Yönetim Kurulunun onayına sunabilir.  

 
3) Renal Afet Yardım Gücü: Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık süreyle atanan bir başkan ve 

dört üyeden oluşur. Kurul, faaliyetlerini ülke genelinde yürütmek için yeterli sayıda bölgesel 

koordinatörler seçip, Yönetim Kurulunun onayına sunabilir. Kurulun görevleri; deprem ve 

diğer doğal afetlerde renal korunma ve tedavinin planlanması ve koordinasyonu için eğitim 

faaliyetleri düzenlemek, talep edildiği takdirde bu konularda resmi kurum ve kuruluşlara 

yardımcı olmak ve ilgili makamlardan izin alınması kaydıyla afetzedelerin tedavisine katkıda 

bulunmak üzere tedavi ekipleri oluşturmaktır. 

 
4) Dergi ve Yayın Kurulu: Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık süreyle atanan bir başkan ve dört 

üyeden oluşur. Derneğin yayın organı olan Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi ve 

eklerini düzenli olarak yayınlamakla görevlidir. Kurul başkanı derginin editörüdür. Kurul, 

ayrıca Türk Nefroloji Derneği yayını kitap ve broşürleri hazırlık aşamasında kontrol ve 

koordine eder, yayın için Yönetim Kurulunun onayına sunar, Türk Nefroloji Bibliyografyasını 

belirli aralıklarla günceller ve yayınlar. 

 

5) Bilimsel Çalışma Grupları: Dernek tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere 

Yönetim Kurulu tarafından temel ve klinik nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon 

ile ilgili konularda bölgesel, yurt genelinde veya uluslararası epidemiyolojik, klinik ve 

deneysel araştırma ve çalışmalar yapmak, bilgi üretmek ve yaymak, ilgili konularda 

Türkiye’ye ait bilimsel ve klinik uygulama standartlarını saptamak, kılavuzlar hazırlamak, 

Yönetim Kuruluna ve dernek bünyesindeki diğer yardımcı organlara danışmanlık yapmak ve 

sağlık politikaları oluşturmak amacıyla bilimsel çalışma grupları kurulabilir. Çalışma 

gruplarının kurulması ve faaliyetlerine ilişkin konular Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan bir 

yönetmelik ile belirlenir. 
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ŞUBELER 

MADDE 32 – Şubeler, dernek amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere derneğe bağlı 

olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimdir.  

 
MADDE 33 – Şubelerin Kuruluşu 

Şubeler, Türk Nefroloji Derneğinin en az 15 asil üyesinin ikamet ettiği bir il veya birkaç ilden 

oluşan bir bölgede, dernek Genel Kurulunda alınan kuruluş kararına istinaden dernek Yönetim 

Kurulu tarafından yetki verilen en az üç kişilik “kurucular kurulu” tarafından kurulur. Kurucu 

üyeler, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve Dernekler 

Yönetmeliği madde 7’de sayılan belgelerle başvururlar. Bu başvuruya, dernek tüzüğü de 

eklenir. Şubeler, dernek tüzüğünü aynen kabul etmek zorundadır. Sadece şubenin yeri ve 

adresi yazılı olan maddelerde değişiklik yapılabilir. 

 

MADDE 34 – Şubelerin adı Türk Nefroloji Derneği …………… Şubesi şeklinde belirtilir. 

 

MADDE 35 – Şubelere Üyelik 

Fiili ehliyete sahip bulunan, dernek üyeliği için mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin 

amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayı kabul eden ve şubenin bulunduğu ilde veya bölgede 

ikamet eden nefroloji ve çocuk nefroloji uzmanları, uzmanlık eğitiminin bir yılını tamamlamış 

olan nefroloji ve çocuk nefroloji uzmanlık öğrencileri ile böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi 

ile uğraşan nefroloji uzmanı veya uzmanlık öğrencisi dışı tıp doktorları ve diğer meslek grubu 

mensubu gerçek kişiler şubeye üye olabilirler.  

Üyelik için başvuru formu,  özgeçmiş,  nüfus cüzdanı sureti, ikamet belgesi, nefroloji veya çocuk 

nefroloji uzmanlık belgesi veya uzmanlık eğitiminin bir yılının tamamlandığını gösteren resmi 

belge, diğer tıp doktorları ve meslek grubu mensubu kişiler için görev alanlarını tanımlayan 

belge ve giriş aidatı dekontu ile birlikte bir dilekçe ile şube Yönetim Kuruluna başvurulması 

gereklidir. Üyelik başvurusu, şube Yönetim Kurulu tarafından en geç 30 gün içinde görüşülerek 

karara bağlanır ve karar, başvuru kabul edilmemişse gerekçesi ile birlikte, ilgiliye yazılı olarak 

bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeyen kişilerin şube Genel Kuruluna itiraz hakları vardır, üyeliğe 

kabul ile ilgili son kararı Genel Kurul verir.  

Şube üyelerinin her yıl belirlenmiş olan üyelik aidatını şubeye ödemeleri zorunludur.  Yıllık aidat, 

dernek üyelik aidatından daha fazla olamaz. Şube üyeleri, üye defterine kaydedilir ve güncel 

üye listeleri her yıl Ekim ayına kadar dernek Yönetim Kuruluna bildirilir. 

Her üye yazılı olarak bildirmek koşuluyla şube üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. İkamet 

yerinin değişmesi, uzmanlık eğitiminin tamamlanmaması  veya böbrek hastalıklarının tanı ve 

tedavisi ile ilgili görevden ayrılma durumunda ve medeni haklar ile Dernekler Kanunu’nun 

belirttiği nedenlerle derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden 

sona erer. Ayrıca, Madde 15’de belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde şube üyeliğine 

şube Yönetim Kurulunun kararı ile son verilebilir. Şube üyeliğinden çıkarılan üyelerin şube 

Genel Kurula yazılı itiraz hakları vardır. Şube Genel Kurulunun kararı, yargı yolları açık olmak 

kaydıyla kesindir. Bu şekilde üyelikten çıkarılanlar tekrar şube üyeliğe kabul edilmezler. 
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MADDE 36 – Dernek İle İlişkiler 

Şubeler bu tüzükle ve sonradan yapılabilecek tüzük değişiklikleriyle dernek Yönetim Kuruluna 

bağlı olarak çalışırlar. Dernek Yönetim Kurulunun şubeler üzerinde idari, mali ve bilimsel 

yönden her zaman ve her şekilde denetim ve inceleme yetkisi vardır. Dernek Yönetim Kurulu, 

gerektiğinde salt çoğunlukla karar alarak şubelerin yönetim kurullarını geçici veya kesin olarak 

işten el çektirebilir. 

Şubelerin tüzük amaçlarının gerçekleşmesine yönelik çalışmalarına dernek Yönetim Kurulu 

tarafından bilimsel ve maddi destek yapılabilir. Şubeler, dernek Yönetim Kurulu tarafından 

yapılan müşterek çalışma programlarına uymak, dernek çalışmalarını her türlü olanakları ile 

maddi ve manevi olarak desteklemek ve yıllık çalışma programlarını tatbik etmek hususunda 

dernek Yönetim Kurulu ile işbirliği yapmak zorundadır.  

Şubelerin genel çalışma programı içerisindeki faaliyetleri mahallidir. Herhangi bir şube , diğer bir 

şubeyi veya dernek Yönetim Kurulunu ilzam edecek faaliyetlerde bulunamaz.  

 
MADDE 37 – Şubelerin Kapatılması 

Dernek tüzüğüne, amaçlarına ve çıkarlarına, dernek Yönetim Kurulu kararlarına ve ilgili 

mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan veya dernek amaçlarını gerçekleştirmek üze re yeterli 

çalışma yapmayan şubeler, dernek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine veya resen dernek Genel 

Kurulu kararı ile kapatılabilir. Ayrıca, dernek Genel Kurul kararı ile tüm şubelerin faaliyetlerine 

son verilebilir. Herhangi bir nedenle kapanan şubenin defterleri, kayıtları, taşınır ve taşınmaz 

malları ile parası genel merkeze teslim edilir. Teslim işlemi, şubenin son Yönetim Kurulu 

tarafından yapılır. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa, bu mallar yeni şubeye devredilir.  

 
MADDE 38 – Şubenin Organları 

Şubeler şu organlardan oluşur:  

A) Şube Genel Kurulu 

B) Şube Yönetim Kurulu 

C) Şube Denetim Kurulu 

 
A) ŞUBE GENEL KURULU 

MADDE 39 – Şube Genel Kurulu, şubenin en yetkili karar ve denetim organı olup, şubeye kayıtlı 

üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu üç yılda bir olağan olarak veya Şube Yönetim Kurulu veya 

Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda aldığı kararla olağanüstü olarak toplanır.  Şube 

Genel Kurulları olağan toplantılarını dernek Genel Kurulundan en az 2 ay önce tamamlamak 

zorundadır. Genel Kurullarını zamanında yapmayan şubeler hakkında soruşturma başlatılır. 

Genel Kurul çağrı usulü, toplantı yeter sayısı, toplantının yapılış usulü, toplantıda görüşülecek 

konular, oy kullanma ve karar alma usulleri dernek Genel Kurulu gibidir. Olağan ve olağanüstü 

toplantılardan sonra, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneği toplantının yapıldığı tarihi 

izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek Yönetim Kuruluna gönderilir. 

 
MADDE 40 – Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri 

a) Şube organlarını seçmek. 
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b) Tüzükte belirtildiği şekilde dernek amacına yönelik çalışmalar yapmak ve gerekli kararları 

almak. 

c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşmek ve ibra etmek. 

d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi görüşerek, aynen veya değiştirerek kabul 

etmek. 

e) Şube üyeliğine kabul edilmeyenlerin ve üyelikten çıkarılanların itirazları hakkında son kararı 

vermek. 

f) Şubenin feshi ve şube mallarının genel merkeze devri  için dernek Genel Kuruluna öneride 

bulunmak. 

 
B) ŞUBE YÖNETİM KURULU  

MADDE 41 – Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla üç yıllık süreyle seçilen beş asil ve beş 

yedek üyeden oluşur. Seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy aldığı takdirde, sıralama 

yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kura çekilir. Şube Yönetim Kurulu üyelerinin, 

dernek asil üyesi olması gerekir. Yönetim Kurulu kendi aralarından bir başkan, bir sekreter ve 

bir sayman üye belirler. Şubeyi ve Yönetim Kurulunu, şube başkanı temsil eder. Yönetim Kurulu 

asil üyeliğinin istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalması halinde Genel Kuruldaki oy  

çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini 

tamamlar.  

Şube Yönetim Kurulu, yılda 3 defadan az olmamak kaydıyla gerekli gördüğü zamanlarda ve tüm 

üyelere haber verilerek toplanır. Toplantılar üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır 

bulunması ile yapılır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın 

oyu yönünde karar alınır. Şube Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez 

katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır. 

 
MADDE 42 – Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Şube Yönetim Kurulu, şubeye ait ve şube kapsamında kalmak ve tüzük, dernek Yönetim Kurulu 

kararları ve ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla her türlü işlemi yapmaya yetkilidir.  Şube 

Yönetim Kurulu aldığı kararlardan dolayı üyelerine, yasalara ve 3. şahıslara karşı doğrudan 

sorumludur. 

a) Derneğin tüzükte belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek üzere çalışmalar 

yapmak. 

b) Şube Genel Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini 

belirlemek. 

c) Şube Genel Kurulunda alınan kararları uygulamak. 

d) Dernek Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek.  

e) Şube adına gelir tahsis etmek ve harcamalara karar vermek, şubenin gelir ve gider 

hesaplarını tutmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına 

sunmak.  

f) Şubeye üye alınmasına ve son karar şube Genel Kurulu tarafından verilmek üzere üyelikten 

çıkarmaya karar vermek.  
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g) Üyelerinin mesleki gelişmelerini sağlamak ve aralarındaki bağları güçlendirme k için bilimsel, 

eğitsel ve sosyal toplantılar düzenlemek.  

h) Mesleki ve bilimsel etkinliklere ilişkin yıllık programlar hazırlamak ve dernek Yönetim 

Kurulunun onayına sunmak.  

i) Böbrek sağlığı ve hastalıkları ile hipertansiyon konularında farkındalığı, bilgi ve  bilinç 

düzeyini artırmak için diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve topluma yönelik çalışmalar 

yapmak. 

j) Derneğin amaçları doğrultusunda ve dernek Yönetim Kurulunun onayı ile şubenin 

bulunduğu bölgedeki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler 

kurmak ve sürdürmek.  

k) Şube merkez işlerini yürütmek için bina kiralamak, ücretli personel çalıştırmak.  

l) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.  

 

C) ŞUBE DENETİM KURULU 

MADDE 43 – Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla üç yıllık süreyle 

seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy aldığı 

takdirde, sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kura çekilir.  Şube Denetim 

Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Denetim Kurulu asil üyeliğinden istifa veya 

başka nedenlerden dolayı boşalma olması durumunda, Genel Kuruldaki oy çokluğu sırasına 

göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süres ini tamamlar. Denetim 

Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.  Oyların 

eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde karar alınır. Denetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz 

olarak üst üste iki kez katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır. 

 
MADDE 44 – Şube Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Şube Denetim Kurulu, şubenin dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi 

için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, 

alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını, işlemlerin dernek tüzüğünde belirtilen esas ve 

usullere göre yapılıp yapılmadığını, hesap, defter ve kayıtların ilgili mevzuata ve dernek 

tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim 

sonuçlarını bir raporla şube Yönetim Kuruluna ve toplandığında şube Genel Kuruluna sunar. 

Denetleme sırasında kanun, yönetmelikler ve dernek tüzüğüne aykırı işlemlerin tespit edilmesi 

halinde, Denetim Kurulu genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma hakkına sahiptir. Ayrıca, 

dernek Denetim Kurulunun da şube işlemlerini denetleme yetkisi vardır. 

 

MADDE 45 – Şubeler Etik Kurulu ile ilgili işlemler için dernek Etik Kuruluna başvururlar.  

 

DERNEK GÖREVLİLERİ 

MADDE 46 – Dernek hizmetlerini yürütmek amacıyla gerektiği sayıda görevli Yönetim Kurulu 

tarafından çalıştırılabilir. Yönetim Kurulu bu görevlilerin ücretlerini vasıf, çalışma koşulları ve 

sürelerini dikkate alarak belirleme ve gerektiğinde işten çıkarma yetkisine sahiptir. 
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Genel Kurul kararı ile dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan 

ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar Genel 

Kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, 

huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.  

 

DERNEĞİN GELİRLERİ, GİDERLERİ VE MALİ HÜKÜMLER 

MADDE 47 – Hesap Dönemi ve Bütçe Uygulaması 

Derneğin hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona 

erer. Yılsonunda (31 Aralık), işletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda Dernekler 

Yönetmeliği’nde belirtilen “İşletme Hesabı Tablosu”, bilanço esasına göre kayıt tutulması 

durumunda ise Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliğlerine göre bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. Derneğin bütçesi, üç hesap dönemi için 

ayrı ayrı yapılır. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurul 

tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçe de öngörülen 

ödenekler dahilinde yapılır. 

 

MADDE 48 – Derneğin Gelir Kaynakları 

a) Üye aidatları. 

b) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçek ve tüzel kişilerin 

yapacakları bağış ve yardımlar. 

c) Dernek tarafından düzenlenen kongre, okul, kurs, çalıştay, seminer, sempozyum, konferans 

ve panel gibi bilimsel ve eğitsel toplantılardan elde edilen gelirler. 

d) Dernek tarafından düzenlenen balo, kermes, konser, tiyatro, sergi, gezi, spor yarışmaları gibi 

sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler. 

e) Dernek tarafından düzenlenen piyango gelirleri. 

f) Dernek tarafından yapılan yayınlar, araştırmalar ve basılan kitap ve dergilerden elde edilen 

gelirler. 

g) Dernek internet sayfası ile basılı ve elektronik yayınlardan elde edilen reklam gelirleri. 

h) Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malvarlıklarından elde edilen gelirler. 

i) Derneğin sahip olduğu iktisadi ve ticari işletmelerden, sosyal tesislerden, vakıflardan,  

ortaklıklardan ve ortak girişimlerden elde edilen gelirler. 

j) Mevzuata uygun olarak toplanan diğer gelirler. 

 
MADDE 49 – Derneğin Giderleri 

a) Genel Kurul giderleri.  

b) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu toplantı giderleri. 

c) Dernek yardımcı organlarının faaliyetleri için gerekli olan ve Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanan giderler. 

d) Yönetim Kurulu kararı ile dernek şubelerine yapılan ödemeler.  

e) Yönetim Kurulu kararı ile ulusal kongre gelirinden Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon 

Hemşireliği Derneğine yapılan ödemeler.  
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f) Kongre ve diğer bilimsel ve eğitsel toplantıların organizasyonu için gerekli masraflar. 

g) Böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve topluma 

yönelik yapılan etkinliklerin giderleri. 

h) Derneğin yayın organı olan Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi ve Yönetim 

Kurulu kararı ile çıkarılacak diğer dergi, kitap, broşür, bülten ve yayınların giderleri. 

i) Burs, yayın desteği ve araştırma giderleri. 

j) Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyelerinin ulusal ve uluslararası derneklere üyelik giderleri.  

k) Yönetim Kurulu kararı ile derneği temsilen ulusal ve uluslararası toplantılara katılan üyelerin 

masrafları. 

l) Dernek merkezine ve diğer taşınmazlara ait kira, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet 

giderleri. 

m) Büro malzemeleri ve demirbaş giderleri.  

n) Kamu görevlisi olmayan dernek Yönetim ve Denetim Kurulları başkan ve üyelerine ödenecek 

her türlü ücret, ödenek, yolluk ve tazminat.  

o) Personel maaş, sigorta, ulaşım giderleri. 

p) Muhasebe ve hukuk danışmanlığı için gerekli giderler. 

r) Dernek internet sayfası ve haberleşme giderleri.  

s) Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği diğer giderler. 

 
MADDE 50 – Gelir ve Giderlerin İzlenmesinde Uyulacak İlkeler 

Derneğin her türlü geliri ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde alındı belgesiyle toplanır. 

Alındı belgelerinde ilgilisinin açık kimliği ve imzası bulunur. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı 

ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler 

alındı belgesi yerine geçer. Derneğin her türlü gideri harcama belgesiyle (fatura, perakende 

satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi) yapılır. Ancak, derneğin Gelir Vergisi Kanununun 94. 

maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider 

pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu veya banka 

dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernek tarafından kişi, kurum veya 

kuruluşlara yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliği’nde yer alan Ayni 

Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılan 

bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. Alındı ve harcama 

belgeleri usulüne uygun şekilde deftere kaydedilir ve beş yıl süreyle saklanır. 

Dernek adına gelir toplayacak kişi veya kişiler, yetki belgesinde yetki süresi de belirtilmek 

suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir ve bu kişiler adına yetki belgesi düzenlenerek 

dernekler birimine verilir. Bunlar dışında kimse gelir toplamaya yetkili değildir. Dernek 

gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı 

belgelerinin biçimi, bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydı, eski ve 

yeni saymanlar arasında devir teslimi, dernek adına gelir tahsis edecek kişi veya kişiler 

tarafından kullanımı ve toplanan gelirlerin teslimi ile dernek gelirlerinin toplanmasında 

kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar ilgili yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.  
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Derneğin nakit varlığı, Yönetim Kurulunun kararıyla dernek adına milli bankalara mevduat 

olarak yatırılır ya da devlet tahvili veya hazine bonosu alınarak bir bankanın kasasında dernek 

adına saklanır. Devlet güvencesi olmayan tahvil veya diğer yatırım araçlarına para yatırılamaz. 

Bankalardan para, yetkili kılınan iki Yönetim Kurulu üyesinden birinin imzası ile çekilir. Yönetim 

Kurulunun saptayacağı kadar para saymanın sorumluluğunda dernek kasasında tutulabilir.  

Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek amaçları doğrultusunda harcanır. Dernek 

gelirleri üzerinden hiçbir şekilde hisse dağıtılamaz. 

 
MADDE 51 – Yardım ve İşbirliği 

Dernek, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na uygun olarak tüzüğünde belirtilen amacı ve bu 

amaca yönelik çalışma konularını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, 

vakıflardan, sendikalardan ve meslek kuruluşlarından maddi yardım alabilir ve Genel Kurul 

tarafından onaylanmak koşuluyla adı geçen kurum ve kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir.  

Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun 

hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda 

ortak projeler yürütebilir. Bu projeler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından, proje 

maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni ya da nakdi katkı alabilir. 

 

MADDE 52 – Yurtdışından Yardım Alınması 

Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak ve ilgili yönetmelik hükümlerine 

uygun olmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.  

 
MADDE 53 – Derneğin Borçlanma Usul ve Şekilleri 

Dernek, amacına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç halinde Yönetim Kurulu kararı  

ile ticari bankalardan, finans kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden borç alabilir. Bu 

borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. 

Ancak borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme 

güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.  

 

MADDE 54 – Şubelerin Gelir ve Giderleri 

Şubelerin gelir ve giderleri kendilerine aittir. Şube gelirleri üye aidatları, bağışlar ve düzenlenen 

bilimsel ve sosyal toplantılardan sağlanır. Dernek tüzüğünde yer alan mali hükümler, şube ve 

çalışma alanı kapsamında kalmak üzere şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından 

uygulanır. Şube faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için, gerekirse Yönetim Kurulu kararı ile dernek 

bütçesinden şubelere pay ayrılabilir veya şube gelirlerinden dernek bütçesine para aktarılabilir. 

Şubeler hiçbir şekilde borçlanamaz.  

 

BEYANNAME VERME 

MADDE 55 – Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu 

itibariyle sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, 
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her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 

Şubeler, mülki idare amirliğine verdikleri  beyannamenin bir örneğini dernek Yönetim Kuruluna 

da vermek zorundadır. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda beyannamede 

belirtilen mali bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Daire Başkanlığı’nın ve derneğin internet 

sayfasında yayımlanır. 

 

DEFTER VE KAYITLAR 

MADDE 56 – Defter Tutma Esasları 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta 

belirtilen sınırı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına 

göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, yıllık brüt gelirin üst üste iki hesap 

döneminde yasal sınırın altına düşmesi halinde, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı 

esasına dönülebilir. Mevzuatta belirtilen sınıra bağlı kalmaksızın, Yönetim Kurulu kararı ile de 

bilanço esasına göre defter tutulabilir. Dernek şubeleri, dernekle aynı esasta defter tutarlar. 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre defter tutulur.  

 
MADDE 57 – Tutulacak Defterler 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esas lara uygun olarak 

tutulur. 

A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler: 

1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu 

deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri yıllık aidatlar da bu deftere işlenebilir. 

2. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve  sayı verilerek bu deftere yazılır ve 

kararların altı toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.  

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sayı numarası ile bu deftere 

kaydedilir. Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta 

yoluyla gelen veya giden evraklar, çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya 

verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere 

işlenir. 

5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler, açık ve düzenli 

olarak bu deftere işlenir. 

6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan 

ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere 

işlenir. 

B) Bilanço esasında tutulacak defterler: 

1. (A) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler, bilanço esasında defter 

tutulması durumunda da tutulur.  



22 
 

2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt 

şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 

yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.  

 
MADDE 58 – Defterlerin Tasdiki 

Dernekler Yönetmeliği’nde yazılı defterler kullanılmaya başlanmadan önce İl Dernekler 

Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar 

devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye defteri ile form veya sürekli 

form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik 

ettirilmesi zorunludur. 

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

MADDE 59 – Mülki Amirliğe Yapılacak Bildirimler 

a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 

gün içinde Yönetim, Denetim ve Etik Kurullara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler 

Yönetmeliği EK-3’de sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı 

tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir. Genel Kurul Sonuç Bildirimine; 

i. Divan heyeti tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği, 

ii. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek 

tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunun salt çoğunluğu tarafından 

imzalanmış örneği eklenir. 

b) Taşınmazların Bildirilmesi: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz 

gün içinde Dernekler Yönetmeliği Ek-26’da sunulan “Taşınmaz Mal Bildirimi” doldurulmak 

suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

c) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından yurtdışından yardım alınacak olması 

durumunda, yardım alınmadan önce Dernekler Yönetmeliği EK-4’de belirtilen “Yurtdışından 

Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde 

bulunulur. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim 

Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile 

yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.  

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının  

yerine getirilmesi zorunludur.  

d) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim: Derneğin 

görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili 

olarak yapılan protokol ve projenin örneği Dernekler Yönetmeliği  EK-23’de belirtilen “Proje 

Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu 

yerin valiliğine verilir. 

e) Değişikliklerin Bildirilmesi: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler 

Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı 

dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te 

belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği 
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izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler 

de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde, Genel Kurul 

Sonuç Bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

  

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ 

Madde 60 – Derneğin iç denetimi, Denetim Kurulu tarafından yılda en az bir defa yapılır. Genel 

Kurul veya Yönetim Kurulu da, gerek görülen hallerde iç denetim yapabilir veya bağımsız 

denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim 

kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Yönetim Kurulu denetimi yapan üyelere ya da kuruluşlara her türlü bilgi ve belgeyi vermekle ve 

dernek merkezi, ticari ve sosyal kuruluşları ve eklentilerine girme isteğini yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

MADDE 61 – Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Tüzük değişikliği yapılabilmesi 

için konunun toplantı gündemine alınması, değişiklik önerilerinin en az 15 gün öncesinden 

dernek asil üyelerine bildirilmesi ve toplantıda Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 

üçte ikisinin hazır bulunması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının 

ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye 

sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurulda 

değişiklik teklifleri maddeler ve/veya bir bütün halinde açık olarak oylanır. Değişiklik 

tekliflerinin kabul edilmesi için, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte 

ikisinin oyu gerekir. 

 

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ 

MADDE 62 – Derneğin Feshi 

Dernekler Kanunu’nda belirtilen fesih hallerinin dışında, derneğin feshine Genel Kurul 

tarafından karar verilir. Fesih kararının görüşülmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan 

üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 

toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya 

katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Fesih kararı alınabilmesi için, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte 

ikisinin oyu gerekir. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Fesih kararı Yönetim 

Kurulu tarafından 30 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. 

 
MADDE 63 – Derneğin Tasfiyesi 

Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son 

Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel 

Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren 
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başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye Halinde  Türk Nefroloji 

Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini 

baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını 

inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri , harcama belgeleri, tapu ve 

banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa 

bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları 

paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda, alacaklar tahsil 

edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra  derneğin kalan tüm para, 

mal ve haklarının hangi kurum veya kuruluşa devredileceği fesih kararı alınan Genel Kurulca 

belirlenir. 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare 

amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.  

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını izleyerek tasfiye 

kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin 

mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.  

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla 

görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma 

süresi beş yıldır. 

 

DUYURU VE BİLDİRİMLER  

MADDE 64 – Dernek tarafından üyelere yapılacak tüm duyuru ve bildirimler, üyelerin dernek 

kayıtlarındaki posta veya elektronik posta adreslerine yapıl ır. Adres değişikliklerinin, üyeler 

tarafından derneğe bildirilmesi zorunludur.  

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ 

Madde 65 – Bu tüzükte  yer almayan konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu 

kanunlara atfen çıkarılmış veya çıkarılacak olan yönetmelikler ile ilgili diğer mevzuatın 

dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.  

 

YÜRÜRLÜLÜK 

MADDE 66 – Bu Tüzük değişiklikleri 21 Haziran 2014 tarihli olağanüstü Genel Kurulda kabul 

edilerek yürürlüğe girmiştir.  


