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TURKiYE FiZiKSEL TIP VE REHABiLiTASYON DERNEGi T0Z0G0
BiRiNCi BOLOM
DERNEGiN ADI, MERKEZi, AMA(: VE (:ALISMA ALANI

Adi ve Merkezi
MADDE 1- Dernegin Adi
Dernegin Merkezi

: "TOrkiye Fiziksel Ttp ve Rehabilitasyon Dernegi"dir.
: istanbul'dadir.

Dernegin Amac1
MADDE 2- Dernegin amac1 t1bbm fiziksel tip ve rehabilitasyon alam ve bu konularla ilgili
teknik ve sosyal alanlardaki c;ah�malar, yenilik ve yaymlan takip etmek, bunlan bireyin
bedensel, ruhsal ozurluluk ve hastahklarm1 onleme ve tedavileri ile ozurlulerin topluma
yeniden kazandmlmas1 yonunde Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon (FTR) alanlarmda faaliyet
gosteren tip doktoru, saghk personeli, teknik ve sosyal elemanlann ogrenim, egitim ve
c;ah�malarma katk1da bulunacak �ekilde tamtma, yayma ve uygulamasma temin edecek
faaliyetlerde bulunmak, bu yolla tip sanatmm ilerlemesine, toplum saghgma hizmet etmek ve
faydah olmaktir.
(:ah�ma Konular1, (:ah�ma Bi�imleri ve Faaliyet Bi�imi
MADDE 31-

2-

3-

4-

�

Fiziksel tip ve rehabilitasyon alanmda uzman hekimlerin ozluk haklanni
savunur, korur, uzmanhk dahmn maddi ve manevi haklanni koruyarak daha
ileri gitmesini saglamak ic;:in c;:ah�ir.
FTR uzman hekimleri arasmdaki birlik ve dayani�may1 saglamak, geli�tirmek
uzere gerekli giri�imleri yapar, uyelerinin her turlu mesleki ve ozluk
haklanni Bakanhk, Tabip Odalan, Uzmanhk Dernekleri E�gudum Kurulu
(UDEK}, FTR Uzmanhk Yeterlik Kurulu, Avrupa Tip Uzmanlan Birligi (ATUB,
UEMS), Uluslararas1 Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dernegi (ISPRM) gibi
bran� ile ilgili ulusal ve uluslararas1 dernek ve federasyonlarda ve diger
resmi ve ozel makamlarda temsil eder.
FTR dalmda uzman Turk hekimlerinin ulkemizde ve yurt d1�mda en iyi
�ekilde temsil edilebilmeleri, bran� ve yan dallan ile ilgili dernek, kurum ve
kurulu�larm c;:ah�malanna kat1hm1 ve uzmanhklarmm tum dunyada gec;erli
olmas1 ic;:in her turlu bilimsel, idari ve sosyal ili�kileri kurar, UEMS, UDEK,
ISPRM gibi kurulu�larm temsilcileri ve Yonetim Kurulu'nca gorevlendirilen
ki�iler ve gerektiginde yetki verdigi �ube ve ki�iler arac1hg1 ile temsil eder.
Temsilcilerin masraflan Dernek tarafmdan kar�1lanir ..
Fiziksel tip ve rehabilitasyon alanlarmda ulusal ve uluslararas1 kongreler,
bilimsel konferans, kurs, seminer, mezuniyet sonras1 egitim programlan,
sempozyum ve benzeri bilimsel konu ile ilgili toplant1lar duzenler, ilgili Turk
ve yabanc1 bilim insanlanni davet eder. Yurt ic;:inde ve yurt d1�mda konusu
ve amac, ile ilgili diger bilimsel ve t1bbi dernek, feder_asyon, konfederasyon
ve te�ekkuller ile ili�kiler kurar. Uluslararas, bilimsel dernek ve kurulu�lara
d mu u ve--+Ork fiziksel tip ve rehabilitasyon uzm larm, bu
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toplant1lara kat,hr.
(il , i}
TGrkc;e ve yabanc1dillerde, amac1 ile ilgili dergileri ·'~ ~iif~.;tti'tl'r ahr,
Gyelerinin fa_ydalanmas1 ic;in kGtGphane tesis e/~r ~
n) [u!~~{ 1hg1 ile
haberle~mey1 yaygmla~t1nr.
''I" · •··
· ·
Fiziksel tip ve rehabilitasyon alanmdaki t1bbi, sosyal ve teknik bilgilerin
egitim alanlannda kullanilmas1, bu alanlarda c;ah~an veya ilgilenenlere
tarnt1lma ve yay1lmasm1 gerc;ekle~tirmek 1c;m mecmua, bro~Gr, kitaplar
yaymlar. Turk ve yabanc1 yazarlann bilimsel eserlerinden faydah
gorduklerinin yaym hakkm1 ahr, ne~reder.
Fiziksel tip ve rehabilitasyon alanlannda c;ah~acak saghk ve teknik personeli
yeti~tirecek okullar ac;ar, mevcutlan destekler. Bu okullarm ogretim ve
egitim ve yonetimde gorev alanlara maddi ve manevi destek olur.
Gerek doktor, saghk, teknik ve sosyal elemanlarm egitim ve uygulama
yapacag1, gerekse hastalarm tedavi ve egitilerek yeniden topluma
kazandmlacag1 rehabilitasyon dispanseri, klinik ve merkezlerini kurar,
yonetir, mevcutlarma yard1mc1 olur. Bedensel anzalarda kullanilan aperey,
korse, protez ve rehabilitasyon ile ilgili diger arac;larm yap1lacag1 atolyeleri
kurar, i~letir, mevcutlan destekler.
Amacm gerc;ekle~tirilmesi ic;in saghkh bir c;ah~ma ortam1 saglamak amac1 ile
her turlG teknik arac; ve gerec;, demirba~ ve k1rtasiye malzemelerini temin
eder veya teminine yard1mc1 olur.
Dern ek amac;larmm gerc;ekle~tirilmesi ic;in ihtiyac; duydugu gelirleri temin
etmek amac1yla iktisadi, ticari ve sanayi i~letmeler kurar ve i~letir. Hediye,
bag,~ ve satm alma yoluyla sahip oldugu egitim tedavi arac;larmm
destekledigi saghk tesislerinin amacma uygun ~ekilde kullanilmasm1 saglar.
Dernek amac;lanni gerc;ekle~tirmek ic;in her tGrlG menkul-gaynmenkul,
demirba~lan satm alabilir, kiralayabilir.
Gerekli izin almarak, derneklerin izinle kurabilecegi tesisleri kurar.
Fiziksel tip ve rehabilitasyon alanlarmda ilmi ara~tirma yapanlan destekler.
Ara~t1rmac1lan te~vik edici yan~malar yapar, burslar verir, mukafat tevzi
eder.
Dernegin amac;larm, gerc;ekle~tirmek ic;in c;ah~ma gruplan, komisyonlar
vb.isimler altmda c;ah~ma birimleri olu~turur.
Uluslarararas1 alanda kabul goren, fizik tedavi ve rehabilitasyon
hekimlerinin bilimsel faaliyetlerini geli~tirmek ve artt1rmak ic;in kurulmu~
olan, Dernek c;at1s1 altmda ve ozerk olarak c;ah~malarm1 yuruten " Fiziksel Tip
ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu" ile birlikte egitim c;ah~malarm1 koordine
eder. Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu'nun faaliyetlerinde her
turlu yard1m ve destegi sunar.
Dernegin amac1 ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,
diger derneklerle veya vak1f, sendika ve benzeri sivil toplum kurulu~larryla
ortak bir amac1 gerc;ekle~tirmek ic;in platformlar olu~turur. Dernek amacm1
gerc;ekle~tirmek Ozere, benzer amac;h dernekler, i~c;i ve i~veren sendikalan
ve mesleki kurulu~larlardan maddi yard1m alabilir ve ad1 gec;en kurumlara
maddi yard1mda bulun
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Amacm ger~ekle~tirilmesi i~in gerek gorulmesi
s;~1! Dernek
ve Vak1flann Kamu Ku rum ve Kurulu~lan ( e~.MJ~,r'\~-;J)~i, , Ka nun
hOkOmleri _sakh kalmak Ozere, k~mu ~-u~_u1\e!l ~ f !; il., gorev
alanlarma g1ren konularda ortak proJeler yurutur\ ·:<;"1.~~~ q_?'l,tJ.,;.:/
Gerekli gorOlen yerlerde temsilcilikler ve ~ubeler
!:i~'IJ:~
•.,
:·.4 ··
Dernek faa liyetlerinin etkinle~tirilmesi ve geli~tirilmesi amac,yla kongre,
kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi egitim ~ah~malan yapar.
iki y1lda bir Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresini yapar ya da
yap1lmas1 i~in yetki verir.
Dernegin ama~ ve ~ah~ma konulan ile ilgili olarak her tOrlO hukuksal
giri~imleri yOrOtOr, faaliyet alani ve ama~lanna ve/veya meslegin geli~tirilip
korunmasma ve/veya Oyelerinin haklarma ili~kin ihlal ve uyu~mazhklarm
~ozOmO i~in gerek gordOgOnde yarg1 yoluna ba~vurur.
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iKiNCi BOLUM
KURUCU UYELER, UYELIK KO$ULLARI, UYELERIN HAK VE YUKUMLULUKLERI ILE UYELIGiN
SONA ERMESi
Kurucu Oyeler
MADDE 4: Dernegin kurucu Oyeleri:
Ad, Soyad1: Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet c;ubuk~u
Meslegi: Doktor
Uyrugu: T.C.
Adres: istanbul Oniversitesi, istanbul Tip FakOltesi, FTR A.O. (;apa istanbul
Ad, Soyadt: Ord. Prof. Dr. Akif Sakir Sakar
Meslegi: Doktor
Uyrugu: T.C.
Ad res: istanbul Oniversitesi, istanbul Tip Fakultesi, Ortopedi A.O. c;apa istanbul
Adi Soyad1: Prof. Dr. Dervi~ Manizade
Meslegi: Doktor
Uyrugu: T.C.
Adres: istanbul Oniversitesi, Cerrahpa~a Tip FakOltesi, Ortopedi A.O. Kocamustafapa~a
istanbul
Ad, Soyad1: Prof. Dr. Aziz Sevuktekin
Meslegi: Doktor
Uyrugu: T.C.
Ad res: GOlhane Askeri Tip Akade

rtopedi A.O. Ankara
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Uyelik ve Ko~ullar1
cf.[·~
~\
MADDE 5- Fiil ehliyetine sahip, dernek uyeligi yasaklanmam1~ gerc;:~ ki.fjl~ tii" IL!'t~~kkma
sahiptir. Yaz1h veya internetten direkt olarak yap1lacak Gyelik b!~ u~\~-~ ~.f\~~Qnetim
kurulunca en gee; otuz gun ic;:inde karara baglamr ve sonuc;: yaz1yla &ii ~~t~~~~.Jii°ldirilir.
Ba~vurusu kabul edilen uye bu amac;:la tutulan deftere kay1t edilir. A')nta:-{iiliw~ .~tkar~1hks1z
olarak dernege hizmet eden, maddi ve manevi yarar saglayan gerc;:ek ki~ilere, yonetim kurulu
karan ile onursal Gyelik unvam verilebilir. Dernegin iki c;:e~it uyeligi vardir:
a- Asil Oyelik: Fiziksel tip ve rehabilitasyon dalmda uzman ve asistan oldugunu
belgeleyen hekimler asil Oye olabilirler.
b- Onursal Oyelik: Fiziksel tip ve rehabilitasyon alanlarmda c;:ah~ma, yaym ve ke~ifleri
ile yurt ic;:i veya d1~mda One ula~m1~ olanlara, dernegin amacmm gerc;:ekle~mesi
yonunden devamh ve onemli hizmet ve katk1da bulunanlara, yonetim kurulunun
veya genel kurul toplant1sma kat1lan Oyelerin 1/S'inin teklifi ve genel kurulun
onay1 ile 'Onursal Oye Berat1' verilir.

Oyeligin Sona Ermesi
MADDE 6- Oyeligin sona ermesi a~ag1daki ko~ullarda gerc;:ekle~ir.
Kendiliginden: Oyelik ic;:in Kanunda ve tOzOkte aran,lan nitelikleri sonradan kaybedenlerin
dernek Oyeligi kendiliginden sona erer.
t1kma ile: Hie; kimse dernekte Gye kalmaya zorlanamaz. Her Oye yaz1h olarak bildirmek
kayd1yla, dernekten c;:1kma hakkma sahiptir. Oyenin istifa dilekc;:esi yonetim kuruluna ula~t1g1
anda c;:1k1~ i~lemleri sonuc;:lanm1~ say1hr. Oyelikten aynlma, Oyenin dernege olan birikmi~
borc;:lanni sona erdirmez.
t1kar1lma Ile: Dernek Oyeliginden c;:1kanlma sebepleri a~ag1da gosterilmi~tir:
1-Dernek tOzOgOne aykin davram~larda bulunmak,
2-Verilen gorevlerden surekli kac;:mmak,
3-Yazih ikazlara ragmen Gyelik aidatm1 toplam be~ y1l odememek,
4-Dernek organlarmca verilen kararlara uymamak.
5-Kanuni haklanndan mahrum edilmek
6- Verdikleri dilekc;:e ve Oyelik bilgi fi~inde hakikate uymayan beyanda bulunmak, Oye
olma ~artlanm, Gyelik anmda ta~1mad1g1 tespit edilmek veya bu ~artlan kaybetmi~ olmak,
7-Soz veya yaz1 ile dernegi toplum onunde haks1z olarak kuc;:Ok dO~OrOcG as1ls1z haber
ve fikir yayan, dernegin konu ve amacma aykm, mesleginin degerine golge dG~i.irecek
faaliyetlerde bulunanlar, Oyelerin 1/5 inin teklif ve gene! kurulun onay1 ile uyelikten
c;:1kanhrlar. Bu Gyeler kendileri ile ilgili gundem maddesinde soz alabilirler. Fakat toplant1da
oy veremez. Oyelikten c;:1kanlma halinde karara ertesi y1lki genel kurulda itiraz edebilir. Genel
kurulun alacag1 karar kesindir. itiraz edilemez.
8-Dernek uyesi olan asistanm fiziksel ttp ve rehabilitasyon dahnda ihtisasm1
tamamlamadan ihtisastan aynlm1~ olmas1
Yukanda say1lan durumlardan birinin tespiti halinde yonetim kurulu karan ile
uyelikten c;:1kanlabilir.
Dernekten c;:1kan veya c;:1kanlanlar, Oye kay1t defterinden silinir ve dernek
malvarhgmda hak iddia edemez.
Aidat borcu nedeniyle i.iyelikten c;:1kanlanlar, borc;:larm1 odedikleri takdirde tekrar
Oyelik ba~vurusunda bulunabilirle .
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Uyelerin Haklari
MADDE 7- Her uyenin;
Dernek merkezine ve/veya ~ubelere kay1th olan her uyenin;
Dernek faaliyetlerine ve yonetime kat1lma,
Genel kurulda uyelik aidat borcu olmayan her uyenin bir oy kullanma hakk1 vardir.
Oye oyunu ~ahsen kullanmak zorundad1r. Onursal uyelerin oy hakk1 yoktur.
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Oyelerin Vi.iki.imli.ili.ikleri
MADDE 8- Oyelerin yukumlulukleri ~unlardir:
Odenti Verme Borcu: Oyelerin verecegi giri~ ve y1lhk aidat borcu yap1lacak genel kurul
toplant1lannda belirlenir. ~ubeye kay1th olan uyeler aidatlanm ~ubeye oder. Yonetim Kurulu
tarafmdan Genel Kurul karan aranmaks1zm degi~tirilebilir.
Diger Vi.iki.imli.ili.ikler: Oyeler, dernek tuzugune uymak ve dernege baghhk gostermekle
yukumludurler. Her uye dernegin amacma uygun davranmak, ozellikle amacm
ger~ekle~tirilmesini gi.i~le~tirici veya engelleyici davrani~lardan ka~mmakla yi.iki.imludur.
Oc;ONCO BOLUM
ORGANLAR
Dernek Organlar1
MADDE 9- Dernegin Zorunlu Organlan;
Genel kurul,
Yonetim kurulu,
Denetim kuruludur.
Dernek Genel Kurulunun Kurului Sekli, Toplanma Zamam ve c;agr1 ve Toplant1 Usuli.i
MADDE 10-Genel kurul, dernegin en yetkili karar orgam olup; dernege kay1th Oyelerden;
~ube say1s1 O~e ula~t1gmda da ~ubenin dogal delegeleri ile ~ubede kay1th uyeler tarafmdan
se~ilmi~ delegelerden olu~ur.
Genel kurul;
1-Bu ti.izi.ikte belli edilen zamanda olagan,
2-Yonetim veya denetim kurulunun gerekli gordugu hallerde veya dernek uyelerinden
be~te birinin yaz1h istegi uzerine otuz gi.in i~inde olaganustu toplanir.
Mali konulann konu~uldugu olagan genel kurul, se~imsiz olarak her y1I en ge~ Nisan
ay1 i~erisinde, yonetim kurulunca belirlenecek yer, gun ve saatte toplamr. Se~imli genel
kurul, i.i~ y1lda bir, en ge~ Ekim aymda, yonetim kurulunca belirlenecek gun, yer ve saatte
toplantr.
Genel kurul toplant,ya yonetim kurulunca ~agnhr.
Yonetim kurulu, genel kurulu toplant1ya ~ag,rmazsa; uyelerden birinin ba~vurusu
uzerine sulh hakimi, u~ uyeyi genel kurulu toplant1ya ~ag1rmakla gorevlendirir.

c;agr1 Usuli.i
Yonetim kurulu, dernek tuzugune gore genel kurula kat1lma hakk1 bulunan .. yelerin
listesini duzenler. Genel kurula ka ,Im h kk1 bulu?an uyeler, en az onbe~ gun 6 ceden,
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bildirilmek suretiyle toplant1ya c;agnhr. Bu c;agnda, c;ogunl\~.S,!l~~ ~ i f} ebebixle
toplant1 yap1lamazsa, ikinci toplantmm hangi gun, saat ve yer\~;1}i!~~~J..:~i~1ie lirtilir. Ilk
toplant1 ile ikinci toplant1 arasmdaki sure yedi gunden az, altm1~ g'tlnlf~"la~,i,~ ~az.
Toplant1, c;ogunluk saglanamamas1 sebebinin d1~mda ba~ka· bir .. ·nedenle geri
b1rak1hrsa, bu durum geri birakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplant1 ic;in yap1lan
c;agn usulune uygun olarak uyelere duyurulur. ikinci toplantmm geri birakma tarihinden
itibaren en gee; alt1 ay ic;inde yap1lmas1 zorunludur. Oyeler ikinci toplant1ya, birinci f1krada
belirtilen esaslara gore yeniden c;agnhr.
Genel kurul toplant1s1 bir defadan fazla geri birak1lamaz.
Toplant1 UsulU
Genel kuru l, kat1lma hakk1 bulunan uyelerin salt c;ogunlugunun, tuzuk degi~ikligi ve
dernegin feshi hallerinde ise Oc;te ikisinin kat1hm1yla toplamr; c;ogunlugun saglanamamas1
sebebiyle toplantmm ertelenmesi durumunda ikinci toplant1da c;ogunluk aranmaz. Ancak, bu
toplant1ya kat1lan uye say1s1, yonetim ve denetim kurullan Oye tam say1smm iki katmdan az
olamaz.
Genel kurula kat1lma hakk1 bulunan Oyelerin listesi toplant1 yerinde haz1r
bulundurulur. Toplant1 yerine girecek uyelerin resmi makamlarca verilmi~ kimlik belgeleri,
yonetim kurulu uyeleri veya yonetim kurulunca gorevlendirilecek gorevliler tarafmdan
kontrol edilir. Oyeler, yonetim kurulunca duzenlenen listedeki adlan kar~1sma imza koyarak
toplant1 yerine girerler.
Toplant1 yeter say1s1 saglanm1~sa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplant1
yonetim kurulu ba~kam veya gorevlendirecegi yonetim kurulu uyelerinden biri tarafmdan
ac;1hr. Toplant1 yeter say1s1 saglanamamas1 halinde de yonetim kurulunca bir tutanak
duzenlenir.
Ac;1h~tan sonra, toplant1y1 yonetmek Ozere bir ba~kan ve yeteri kadar ba~kan vekili ile
yazman sec;ilerek divan heyeti olu~turulur.
Dernek organlannm sec;imi ic;in yap1lacak oylamalarda, oy kullanan uyelerin divan
heyetine kimliklerini gostermeleri ve haz1run listesindeki isimlerinin kar~1larm1 imzalamalan
zorunludur.
Toplantmm yonetimi ve guvenliginin saglanmas1 divan ba~kanma aittir.
Genel kurulda, yalmzca gundemde yer alan maddeler goru~ulur. Ancak toplant1da
hazir bulunan Oyelerin onda biri taraf1ndan goru~ulmesi yaz1h olarak istenen konulann
gundeme almmas1 zorunludur.
Yonetim ve denetim kurulu uyelerin sec;imleri gizli oylama ile diger konulardaki
kararlar ise ac;1k olarak oylamr. Gizli oylar, toplant1 ba~kam tarafmdan, muhurlenmi~
kag1tlarm veya oy pusulalarmm Oyelerce geregi yap1ld1ktan sonra ic;i bo~ bir sand1ga at1lmas1
ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra ac;1k dokumu yap1larak belirlenen oylardir.
Genel kurulda her Oyenin bir oy hakk1 vardir; uye oyunu ~ahsen kullanmak
zorundad1r.
Sube say1s1 uc;e ula~t1g1 durumda, ~ubenin dogal delegeleri ile· ~ubede kay1th Oyeler
tarafmdan sec;ilmi~ delegeler, genel kurulda oy kullamr. Sube say1smm Uc;ten az olmas1
halinde ise, ~ubelere Uye clan hekimler, dernegin de Oyesi oldugundan, genel kurulda oy
ku llanabilirler. Onursal Oyeler genel kurul toplant1lanna kat1labilir ancak oy kullanamazlar.
Toplant1da goru~Olen konular . ahnan kararlar bir tutanaga yaz1hr ve divan ba~kan1
ile yazmanlar tarafmdan birlikte i zala 1r. Tqplant1 sonunda, tutanak ve diger e geler
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yonetim kurulu ba~kanma teslim edilir. Yonetim kurulu ba~kam bu:'thifB.,e l~~~urlm\smdan
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ve yeni ser;:ilen yonetim kuruluna yedi gun it;:inde teslim etmekten
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Genel Kurulun Gorev ve Yetkileri
Madde 11- A~ag1da yaz1h hususlar genel ku rulca gorO~Olup karara bagl'a"'n-ir.~•..!'. -;I.;$
1-Dernek organlannm ser;:ilmesi,
2-Dernek tOzOgOnOn degi~tirilmesi,
3-Yonetim ve denetim kurullan raporlarmm gorO~Olmesi ve yonetim kurulunun ibras1,
4-Yonetim kurulunca haz1rlanan bOtr;:enin gorO~OIOp aynen veya degi~tirilerek kabul
edilmesi,
5-Dernegin diger organlarmm denetlenmesi ve gerek gorOldOgOnde hakh sebeplerle
onlarm gorevden almmas1,
6- Oyeligin reddi veya Oyelikten r;:1karma hakkmda verilen yonetim kurulu kararlarma
kar~1 yap1lan itirazlarm incelenmesi ve karara baglanmas1,
7-Dernek it;:in gerekli olan ta~mmaz mallann satm almmas1 veya mevcut ta~mmaz
mallarm sat1lmas1 hususunda yonetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Yonetim kurulunca dernek r;:ah~malan ile ilgili olarak haz1rlanacak yonetmelikleri
inceleyip aynen veya degi~tirilerek onaylanmas1,
9-Dernek yonetim ve denetim kurullannm kamu gorevlisi olmayan ba~kan ve
Oyelerine verilecek Ocret ile her tOrlO odenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri it;:in
gorevlendirilecek Oyelere verilecek gOndelik ve yolluk miktarlarmm tespit edilmesi,
10-Dernegin konusu ile ilgili bir federasyon veya konfedereasyona kat1lmas1 ve
aynlmasmm kararla~tmlmas1ve bu hususta yonetim kuruluna yetki verilmesi,
11-Dernegin ~ubelerinin ar;:,lmasmm ve/veya kapat1lmasmm kararla~tmlmas1 ve bu
hususta yonetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Dernegin uluslararas1 faaliyette bulunmas1, yurt d1~mdaki dernek ve kurulu~lara
Oye olarak kat1lmas1 veya aynlmas1,
13-Dernegin vak1f kurmas1,
14-Dernegin fesih edilmesi,
15-Dernegin en yetkili orgam olarak dernegin diger bir organma verilmemi~ olan
i~lerin gorulmesi ve yetkilerin kullamlmas1,
16-Mevzuatta genel kurulca yap1lmas1 belirtilen diger gorevlerin yerine getirilmesi,
17- Dernegin tOzOkte belirtilen amat;: ve r;:ah~ma konulanm gerr;:ekle~tirmek amac1 ile
kurulacak olan r;:ah~ma guruplan, gorev guruplan ve komisyonlann t;:ah~ma yonergelerini
haz,rlamak Ozere Yonetim Kurulu'na yetki verilmesi,
18- Dernegin yurt it;:i ve yurt d1~1 temsilciligini yapan Oyelere yol ve konaklama
Ocretinin fatura kar~1hg1 tamammm odenmesi ve bu konuyla ilgili odeme yap1lmas1
hususunda Yonetim Ku rulu'na yetki verilmesi,
19-Yonetim kurulunun diger onerilerinin incelenip karara baglanmas1,
Yonetim Kurulunun Olu~umu
MADDE 12- Genet kurul tarafmdan ser;:ilen, yedi as1I Oyeden olu~ur. Genel kurulda yedi yedek
Oye de set;:ilir. Gorev sOresi sona eren Oyenin, yeniden ser;:ilmesi mOmkOndOr. Yonetim
kurulu, set;:imden sonraki ilk toplant1smda, gorev bolO~OmO yaparak ba~kan, ba~kan
yard1mc1s1, sekreter, sayman, veznadar ve Oyeleri belirler.
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Yonetim kurulu, tum Oyelerin haber edilmesi ~art1yla her zamJ~tt}tfVil i'1i ~ d ;li bilir.
Oye tamsay1smm yansmdan bir fazlasmm hazir bulunmas1 ile top1ar,~;~.~iY~J/'\)t l'>i~rt1ya
kat1lan Oye tam say1smm salt c;:ogunlugu ile ahmr.
\;~~~:t, ·~~....
Yonetim kurulu as1I Oyeliginde istifa veya ba~ka sebeplerden dble~~~ 5ffpt'""oldugu
taktirde genel kurulda ahnan oy sirasma gore, yedek Oyelerin goreve c;:agnl~as(iorunludur.
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Yonetim Kurulunun Gorev ve Yetkileri
MADDE 13-Yonetim kurulu a~ag1daki hususlan yerine getirir.
1-Dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi Oyelerinden birine veya bir uc;:i.inci.i
ki~iye yetki vermek,
2-Dernegin UEMS, ESPRM ve ISPRM gibi uluslararas1 kurulu$1ardaki temsilcilerini dort
y1lda bir belirlemek, uygun goruldi.igi.i takdirde temsilcilik suresini uzatmak,
3-Gelir ve gider hesaplanna ili$kin i~lemleri yapmak ve gelecek doneme ait bi.itc;:eyi
haz1rlayarak genel kurula sunmak,
4-Dernegin c;:ah$malan ile ilgili yonetmelikleri haz1rlayarak genel kurul onayma
sunmak,
5-Genel kurulun verdigi yetki ile ta$mmaz mal satm almak, dernege ait ta$mir ve
ta$mmaz mallan satmak, bina veya tesis in~a ettirmek, kira sozle~mesi yapmak, dernek
lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
6-Genel kurulun verdigi yetki ile $Ube ac;:maya ve/veya kapatmaya ili$kin i$1emlerin
yuri.itulmesini saglamak,
7-Dernegin ~ubelerinin denetlenmesini saglamak ve gerek gori.ildugi.inde hakh
sebeplerle $Ube yonetim kurullann1 gorevden almak,
8-Gerekli gori.ilen yerlerde temsilcilik ac;:1lmasm1 saglamak,
9-Genel kurulda alman kararlan uygulamak,
10-Her faaliyet y1h sonunda dernegin bilanc;:o hesab1 tablosu ile yonetim kurulu
c;:ah~malarm1 ac;:1klayan raporunu duzenlemek, topland1gmda genel kurula sunmak,
11-Butc;:enin uygulanmasm1 saglamak,
12-Dernege uye almmas1 veya Gyelikten c;:1kanlma hususlarmda karar vermek,
13-Dernegin amacm1 gerc;:ekle$tirmek ic;:in yetkisi dahilinde her c;:e$it karan almak ve
uygulamak,
14-i$bU tuzugi.in ve mevzuatm kendisine verdigi diger gorevleri yapmak ve yetkileri
kullanmak,
Ba~kamn Gorev ve Yetkileri
MADDE 14-Dernegi temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yonetim kurulu toplant1larma
ba~kanhk eder.
Genel kurulca yap1lan sec;:imi izleyen otuz gun ic;:inde, yonetim ve denetim kurulu ile
dernegin diger organlanna sec;:ilen as1I ve yedek Gyeleri mulki idare amirligine bildirilmesini
saglar.
Dernek organlarmda ve yerle$im yerinde meydana gelen degi$iklikleri otuz gun ic;:inde
mulki idare amirligine bildirilmesini saglar.
Dernege ait tutulmas1 gereken defter ve kay1tlarm tutulmasm1 saglar.
Dernegin y1I sonu itibanyla faaliyetlerini, gelir ve gider i$1emlerinin sonuc;:larm1
di.izenleyecegi beyannameyi her y1I en gee;:
n ay1 sonvna
ka r mulki idare amirligine
verilmesini saglar.
r
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Yurt d1~mdan yard1m almmas1 halinde, bu yard1mlann bankala . ,f~Yi~
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saglar.
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Dernegin edindigi ta~mmazlan, tapuya tescilinden itibaren bir ~ ·i~ liif -iP'il'l~i -~ re
amirligine bildirilmesini saglar.
~~~1..,~'-"l f!t,.i.r{r!/Y
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Dernegin ~ube veya temsilcilik ac;mas1 halinde, ~ube veya temsilcillgin adresi ve
gorevlendirilecek ki~i veya ki~ilerin mulki idare amirligine bildirilmesini saglar.
Onemli ve acele konularda yonetim kurulunu toplant1ya c;agmr. Merkez ve ~ube
gorevlerinin etkin ve verimli yap1lmasm1 te~vikle birlikte bu konuda onculuk yapar.
Mevzuatta dernek ba~kanmca yap1lmas1 gerektigi belirtilen diger konulardaki
gorevleri yapar, yetkileri kullanir.
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Denetleme Kurulunun Olu~umu, Gorev ve Yetkileri
MADDE 15-Genel kurul tarafmdan sec;ilen ii~ as,/ uyeden olu~ur. Genel kurulda uc; yedek uye
de sec;ilir. Gorev suresi sona eren uyenin, yeniden sec;ilmesi mi.lmkundur.
Dernegin tuzukte gosterilen amac; ve amacm gerc;ekle~tirilmesi ic;in surdurulecegi
belirtilen c;alt~ma konulan dogrultusunda faaliyet gosterilip gosterilmedigini, defter, hesap ve
kay1tlarm mevzuata ve dernek tuzugune uygun olarak tutulup tutulmad1gm1, dernek
tuzugunde tespit edilen esas ve usullere gore ve bir y11t gec;meyen arahklarla denetler ve
denetim sonuc;lanni bir rapor halinde yonetim kuruluna ve genel kurula sunar.
<;ah~ma usulunu kendisi tespit eder. Denetleme kurulu ba~kam veya uyelerden biri,
davet Ozerine yonetim kurulu toplant1lanna kat1larak goru~ bildirir veya teklifte bulunabilir.
Denetim kurulu Oyelerinin istemi uzerine, her tOrlO bilgi, beige ve kay1tlann, dernek
yetkilileri tarafmdan gosterilmesi veya verilmesi, yonetim yerleri, mOesseseler ve
eklentilerine girme isteginin yerine getirilmesi zorunludur.
Mevzuatta denetleme kurulunca yap1lmas1 gerektigi belirtilen diger konulardaki
gorevleri yapar, yetkileri kullanir.

DORD0NC0 BOLUM
DERNEGiN $UBELERi
Dernegin Subelerinin Kurulu~u
MADDE 16-Dernek, gerekli gorulen yerlerde genel kurul karan ve genel kurul tarafmdan
yonetim kuruluna verilen yetki ile ~ube ac;abilir. Bu amac;la dernek yonetim kurulunca yetki
verilen en az G'c; ki~ilik kurucular kurulu, Oernekler Yonetmeligi'nde belirtilen ~ube kurulu~
bildirimini ve gerekli belgeleri, ~ube ac;1lacak yerin en buyuk mulki amirligine verir.
Subelerin Gorev ve Yetkileri
MADDE 17-~ubeler, tuzel ki~iligi olamayan, dernek amac; ve hizmet konulan dogrultusunda
ozerk faaliyetlerde bulunmakla gorev ve yetkili, ancak tum i~lemlerinden dogan alacak ve
borc;larmdan kendisinin sorumlu oldugu dernek ic; orgi.itudi.ir.
Subelerin Organlar1 ve Subelere Uygulanacak HUkUmler
MADDE 18- ~ubenin organlan, genel kurul, yonetim kurulu ve denetim kurulu'dur.
Genel kurul, ~ubenin kay1th Oyelerinden olu~ur.
Yonetim kurulu, be~ as1I ve be~ y e denetim kurulu ·se i.lc; as1I ve Oc; ye
olarak ~ube genel kurulunca sec;ilir.
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Bu organlarm gorev ve yetkileri ile bu tuzukte yer alan dernek~ l~ I ·~
ru<ltjfer,
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mevzuatm ongordugu c;erc;evede $Ubede de uygulanir.
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$ubelerin Genel Kurullanmn Toplanma Zamam ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nas1l
Temsil Edilecegi
MADDE 19-Subeler, genel kurul olagan toplant1lann1 genel merkez genel kurulu
toplant1smdan en az iki ay once bitirmek zorundadirlar.
Subelerin olagan genel kurulu, u~ y1lda bir, Haziran ay1 ic;ersinde, $Ube yonetim
kurulunca be lirlenecek gun yer ve saatte toplanir.
Subeler, genel kurul sonuc; bildiriminin bir ornegini toplantmm yap1ld1g1 tarihi izleyen
otuz gun ic;inde mulki idare amirligine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundad1rlar.
Subelerin yonetim veya denetim kurulunda gorevli olanlar genel merkez yonetim
veya denetim kuruluna sec;ildiklerinde $Ubedeki gorevinden aynhrlar.

BE$iNCi BOLUM
tE$iTLi H0K0MLER
Dernegin Gelirleri
MADDE 20- Dernegin Gelir Kaynaklari
Dernegin gelir kaynaklan a$ag1da say1lm1$t1r.
1-0ye aidat1: Oyelerden y1lhk olarak 20 TL aidat ahnir.
2-Sube odentisi: Sube etkinliklerinden elde edilen gelirin % lO'u etkinlik sonras1 alt1 ay

ic;erisinde genel merkeze gonderilir,
3-Gerc;ek ve tuzel ki$ilerin kendi istegi ile dernege yapt1klan bag•$ ve yard1mlar,
4-Dernek tarafmdan tertiplenen c;ay ve yemekli toplant1, gezi ve eglence, temsil,
konser, spor yan$mas1, ulusal ve uluslararas1 konferans, sempozyum, toplant1 gibi
faaliyetlerden saglanan gelirler,
5-Dernegin mal varhgmdan elde edilen gelirler,
6-Yard1m toplama hakkmdaki mevzuat hukumlerine uygun olarak toplanacak bag•$ ve
yard1mlar,
7-Dernegin, amacm1 gerc;ekle$tirmek ic;in ihtiyac; duydugu geliri temin etmek amac1yla
giri$tigi ticari faaliyetlerden elde edilen kazanc;lar,
8-Diger gelirler.
Dernegin Gelir ve Gider i~lemleri
MADDE 21-Dernek gelirleri, (Dernekler Yonetmeligi EK- 17'de ornegi bulunan) "Almd1
Be lgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar arac1hg1 ile tahsili halinde banka
tarafmdan dilzenlenen dekont veya hesap ozeti gibi belgeler almd1 belgesi yerine gec;er.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satl$ fi$i, serbest meslek makbuzu gibi harcama
belgeleri ile yap1hr. Ancak dernegin, Gelir Vergisi Kanununun 94'Unc0 maddesi kapsammda
bu lunan odemeleri ic;in Vergi Usul Kanunu hukumlerine gore gider pusulas1, bu kapsamda da
bulunmayan odemeleri ic;in "Gider Makbuzu" duzenlenir.
Dernek tarafmdan ki$i, kurum veya kurulu$1ara yapilacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri (Dernekler Yonetmeligi EK-14'te ornegi bulunan) "Ayni Yard1m Teslim Bel
yap1hr. Ki$i, kurum veya kurulu$1ar tarafm a
cak bedelsiz mal ~
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teslimleri ise (Dernekler Yonetmeligi EK-15'te ornegi bulunan) "f Y~"l_Bi~1'f1,\~,n,5!r-B\lgesi" ile
kabul edilir. Bag,~ makbuzlan yonetim kurulu karan ile "be~ mali t t f{~tj~.~ ~rc111iJdilir."
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Gelir ve Gider ile Bor~lanmada Usu I
'¥1}:l~t-: ·t . ~Ii/~ 1{
MADDE 22- Dernek amacm1 ger~ekle~tirmek ve faaliyetlerini y~ rut~ iit ef i~in ihtiya~
duyulmas1 halinde yonetim kurulu karan ile bor~lanma yapabilir. Bu bor~lanma kredili mal ve
hizmet ahm, konularmda olabilecegi gibi, nakit olarak da yap1labilir. Ancak bu bor~lanma,
dernegin gelir kaynaklan ile kar~1lanamayacak miktarlarda ve dernegi odeme gO~IOgOne
dO~Orecek nitelikte yap1lamaz.
Dernegin i~ Denetimi
MADDE 23- Dernekte Genel kurul, Yonetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafmdan i~
denetim yap1labilecegi gibi, bag1ms1z denetim kurulu~lanna da denetim yaptmlabilir. Genel
Kurul, Yonetim Kurulu veya bag1ms1z denetim kurulu~lannca denetim yap1lm1~ olmas,,
Denetim Kurulunun yOkOmli.ili.igunu ortadan kaldirmaz.
Denetim Kurulu tarafmdan en ge~ y1lda bir defa dernegin denetimi ger~ekle~tirilir.
Genel Kurul veya Yonetim Kurulu, gerek gorulen hallerde denetim yapabilir veya bag1ms1z
denetim kurulu~larma denetim yaptirabilir.
Tuzugun ne ~ekilde degi~tirilecegi, Dernegin Feshi ve Tasfiye
MADDE 24- Dernek tuzugunun ne ~ekilde degi~tirilecegi ve Dernegin fesih ve tasfiyesi
i~lemleri a~ag1daki ~ekilde yap1hr.
Tuzugun ne ~ekilde degi~tirilecegi : TuzOk degi~ikligi genel kurul karan ile yap1labilir.
Genel kurulda tuzOk degi~ikligi yap1labilmesi i~in genel kurula kat1lma hakk1 bulunan
uyelerin 2/3 ~ogunlugu aranir. <;ogunlugun saglanamamas1 sebebiyle toplantmm ertelenmesi
durumunda ikinci toplant1da ~ogunluk aranmaz. Ancak, bu toplant1ya kat1lan uye say1s1,
yonetim ve denetim kurullan Oye tam say1smm iki katmdan az olamaz.
TOzOk degi~ikligi i~in gerekli olan karar ~ogunlugu toplant1ya kat1lan ve oy kullanma
hakk1 bulunan Oyelerin oylarmm 2/3'0d0r. Genel kurulda tOzOk degi~ikligi oylamas1 a~,k

olarak yap1hr.
Dernegin feshi ve tasfiye : Dernek genel kurulu her zaman dernegin feshine karar verebilir.
Genel kurulun dernegin feshine karar verebilmesi i~in, tOzOge gore genel kurula kat1lma
hakk1 bulunan Oye ve delegelerin en az O~te ikisinin, toplant1da ham bulunmas1 gerekir. ilk
toplant1da bu ~ogunluk saglanamazsa Oye ve delegeler ikinci toplant1ya ~agnhr. Ancak, feshe
ili~kin kararm, her halOkarda toplant1da hazir bulunan Oye ve delegelerin O~te iki ~ogunlugu
ile verilmesi zorunludur.
Fesih halinde dernegin tOm mal, para ve haklan, genel kurul karanyla tespit edilen

amacma uygun ba~ka bir dernek veya kurulu~a devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarmm tasfiye ve intikal i~lemlerinin tamamlanmasm1
mOteakip tasfiye kurulu tarafmdan durum yedi gun i~inde bir yaz1 ile dernek merkezinin
bulundugu yerin mulki idare amirligine bildirilir ve bu yaz1ya tasfiye tutanag1 da eklenir.
Lokal ve Tesis A~ma
MADDE 25- Dernek, ilgili mercilerden izin
i~letebilir ve i~lettirebilir.
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Sand1k Kurma
MADDE 26- Dernek risturn faiz veya saglanan kan uyelerine payl ,
fJiz veya
ba$ka adlarla uyelerine aktarmamak $art1yla uyelerinin yiyecek, '"gj~j:~~gitf~Jl/ri ihtiya~
1Ar$ila1:nak
amac1yla
maddelerini ve diger mal ve hizmetlerle k1sa vadeli kredi ihtiya~lartnf ·'"'""·
........ ,
sand1k kurabilir.
Dernegin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler ·
MADDE 27-Defter tutma esaslan;
Dernekte, bilan~o esasma gore defter tutulur. Subeler genel merkezin tuttugu usulde defter
tutar.
Dernegin ticari i$1etmesi a~1lmas1 durumunda, bu ticari i$1etme i~in, aynca Vergi Usul Kanunu
hukumlerine gore defter tutulur.
Kayat Usulu
Dernegin defter ve kay1tlan Dernekler Yonetmeliginde belirtilen usul ve esasa uygun
olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, a$ag1da yaz1h defterler tutulur.
1-Karar Defteri: Yonetim kurulu kararlan tarih ve numara s1ras1yla bu deftere yaz1hr ve
kararlarm alt1 toplant1ya kat,lan uyelerce imzalanir.
2-0ye Kay1t Defteri: Dernege uye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernege giri$ ve ~1k1$
tarihleri bu deftere i$1enir. Oyelerin odedikleri giri$ ve y1lhk aidat miktarlan bu deftere
i$1enebilir.
3-Evrak Kay1t Oefteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sira numaras, ile bu deftere
kaydedilir. Gelen evrakm as1llan ve giden evrakm kopyalan dosyalanir. Elektronik posta
yoluyla gelen veya giden evraklar ~1kt1s1 ahnmak suretiyle saklamr.
4-Yevmiye Defteri ve Buyuk Defter: Bu defterlerin tutulma usulu ile kay1t $ekli Vergi
Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanhgma verdigi yetkiye istinaden yay1mlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligleri esaslarma gore yap11ir.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulmas1 zorunlu olan defterler (BGyuk Defter hari~), kullanmaya
ba$1amadan once ii dernekler mudurlugune veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin
kullanilmasma sayfalan bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yap,lmaz. Ancak,
bilan~o esasma gore tutulan Yevmiye Defteri'nin kullan1lacag1 y1ldan once gelen son ayda,
her y1I yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilan(:o Duzenlenmesi
Y1lsonlannda Maliye Bakanllgmca yay1mlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliglerini esas alarak bilarn;:o ve gelir tablosu duzenlenir.

Hukum Eksikligi
MADDE 28-Bu tuzukte belirtilmemi$ hususlarda Dernekler Kanunu, Turk Medeni Kanunu ve
bu kanunlara atfen ~1kart1lm1$ olan Dernekler Yonetmeligi ve ilgili diger mevzuatm dernekler
hakkmdaki hukumleri uygulanir.

Yi.iri.irlUli.ik
MADDE 29- Bu tuzOk hOkOmleri, genel kurul toplant1smda kabul edilmesi ile, TFTR merkez
(~ubeler hari~) yonetim ve denetim kurullarmm gorev sOresini 0~ y1I olarak belirleyen
hOkOmler se~imli ilk genel kurul toplant1smdan itibaren yurOrlOge girer.

Kaldmlan Ti.iziik
MADDE 30- 2011 y1h 31 Ekim tarihli OlaganustO Genel Kurul Karan ile kabul edilerek
degi~tirilen T0RKiYE FiZiKSEL TIP VE REHABiLiTASYON DERNEGi T0Z0G0'nun tum hukumleri
yururlukten kaldmlm1~tir.

13

