TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ
Madde 1. Derneğin adı Türk Radyoloji Derneği'dir; kısa adı TRD olarak kullanılır. Derneğin merkezi
Ankara'dadır.
Dernek yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.
DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYET ALANLARI
Madde 2. Derneğin amacı, radyoloji biliminin gelişmesini sağlamak, üyelerinin hak ve çıkarlarını
korumak, üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmektir. Bu amaca uygun olarak
aşağıdaki işleri yapar:
a.Radyoloji alanında (röntgen, anjiyografi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans
görüntüleme, kemik dansitometre, girişimsel radyoloji, radyonüklid görüntüleme yöntemleri,
moleküler, füzyon ve hibrid görüntüleme, MR-PET ve PET-BT ve yeni gelişecek radyolojik yöntemler)
yurtiçi ve yurtdışında sağlanan gelişmeleri yakından izlemek ve yaymak; bu amaçla bilimsel kongre,
kurs, seminer, panel, sempozyum ve konferans gibi toplantı ve çalışmalar düzenlemek, yayınlar
yapmak,
b.Radyolojinin tüm alanlarında mezuniyet öncesi eğitimi, uzmanlık eğitimi ve mezuniyet sonrası
sürekli tıp eğitimini desteklemek, eğitimde sürekli gelişim ve iyileştirme için çalışmalar yapmak,
eğitim bursu vermek,
c.Radyoloji alanında uygulanan eğitimin düzeyi ile radyoloji sağlık hizmetlerinin düzeyinin
yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek; bu amaçla etkinlikler yapmak, standardize
edilmiş sertifika programları ve sınavlar düzenlemek, gerekli araç gereçle donatılmış eğitim tesisleri
açmak ve iktisadi işletmesi vasıtasıyla bu tesisleri işletmek,
d.Radyoloji alanında hizmet verenleri, araştırmacıları, bu alandaki projeleri desteklemek, çalışmaları
yönlendirmek ve başarılı hizmetleri ödüllendirmek,
e.Gerekli hukuk ve muhasebe donanımını kurarak, mesleğin ve meslektaşların hukuki ve mali
konularda özlük haklarıyla ilgili sorunlarını çözmeye çalışıp haklarını korumak,
f.Derneği ve Dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflarda
taraf olmak, dava açmak, davaya müdahil sıfatıyla katılmak,
g.Konu ve amaçlarına ulaşabilmek için bilimsel kurullar oluşturmak, ülkenin değişik şehirlerinde
şubeler ve temsilcilikler açmak,
h.Benzer amaçlı diğer dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üye olmak ve federasyon
oluşturmak,
i.Yurt dışında radyoloji alanında veya Derneğin amaçlarına uygun diğer alanlarda çalışan kuruluşlarla
ilişkiler kurarak tüzüğe uygun amaçları gerçekleştirmek, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı için çaba
göstererek uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunmak, gereğinde gösterilen amaçları
gerçekleştirmek üzere, yurtdışında temsilcilik veya şube açmak, dernek veya üst kuruluş kurmak veya
yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılmak,
j.Üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak (geziler
düzenlemek, sandıklar ve kamplar kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler
yapmak, lokal açmak vs),
k.Radyoloji ile ilgili konu ve amaçlarına ulaşabilmek için gayrimenkul almak, gereğinde gayrimenkul
kiralamak ve satmak, devir ve hibe etmek, hibe ve bağış kabul etmek, sağlık kuruluşları açmak,
işletmeler, şirketler, sandık ve vakıflar kurmak,
l.Yan dal dernekleri ile eşgüdümü sağlamak, ulusal radyoloji politikasında birlikteliği oluşturmak,
m.Radyoloji alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerini iyileştirmek için çalışmalar yapmak; sağlık
politikaları konusunda fikir geliştirmek, ilgili kurumlara bunları bildirmek ve bu kurumlara bilgi ve
uzmanlık desteği sağlamak,
n.Amacın gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette
bulunmak.
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ÜYELİKLER
Madde 3. Türk Radyoloji Derneği’ne üyelik, şubelere üye olmak suretiyle gerçekleşir.
a.Asil üyelik
Derneğin asil üyeleri, radyoloji uzmanları ile radyoloji alanında uzmanlık eğitimini sürdürmekte olan
hekimlerden oluşur. Türk vatandaşlarının, ikametlerinin yurtiçinde veya yurtdışında olmasına
bakılmaksızın üye olma hakları vardır. Üyelik için gerekli koşulları taşıyan ve Türkiye’de yerleşme
hakkına sahip olan ve uzmanlık diplomasının denkliği kabul edilmiş yabancı uyruklu radyoloji uzmanı
olan gerçek kişiler de, Türk Radyoloji Derneği’ne asil üye olabilirler. Asil üyeler, şubelerin ve merkezin
yönetim, denetim, etik kurullarına ve idari veya bilimsel kurullarına seçilebilirler ve bu kurullar için
yapılan seçimlerde oy hakkına sahiptirler; üyelikleri için, giriş ödentisi ve yıllık ödenti (aidat) öderler.
b.Onursal üyelik
Aşağıda sayılan özelliklere sahip kişiler onursal üye olabilirler:
1.Radyoloji uzmanı olan veya radyoloji alanında uzmanlık eğitimini sürdüren, ancak Türkiye’de
yerleşme hakkına sahip olmayan yabancı uyruklu kişiler,
2.Radyoloji alanı ile ilişkili diğer disiplinlere mensup kişiler,
3.Radyoloji alanı ile ilgili kar amacı gütmeyen tüzel kişiler.
4.Derneğin amaçları doğrultusunda büyük hizmetler vermiş, Derneğe önemli ayni, nakdi veya hizmet
bağışında bulunmuş veya çalışmalarıyla radyoloji alanında yüksek başarılar sağlamış kişiler onursal
üye olabilirler.
Bu kişiler, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilirler. Onursal üyeler genel
merkeze üye olurlar.
Onursal üyeler, genel kurula katılma ve söz hakkına sahiptirler; ancak oy kullanamaz, dernek
kurullarına seçilemezler; yönetim kurulu kararıyla çalışmalarından yararlanmak üzere komisyon ve
komitelere seçilebilirler. Onursal üyeler, Derneğin her türlü bilimsel faaliyetine katılabilir ve asil
üyelerle eşit olarak yararlanabilirler, ödenti ödemezler ama bağış yapabilirler.
Madde 4. a.Yurtiçinde ikamet eden tüm üyeler, meslek icra ettikleri bölgedeki şubeye üye olmak
zorundadır. Yurt dışında ikamet eden ve Türk vatandaşı olan üyeler ise istedikleri şubeye üye
olabilirler. Çalışmayı bırakmış üyeler için, ikamet mahalleri geçerlidir. Onursal üyeler ise Genel
Merkez’e üye olurlar.
b.Her üye, Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ve
engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
c.Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernekten çıkan veya
çıkarılan üye, asil üye ise, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
Madde 5. a.Derneğe üye olabilmek için Madde 3 a'daki özelliklere sahip kişilerin, bulundukları ilin
bağlı olduğu şubeye yazılı bir dilekçe ile başvurmaları gereklidir.
b.Başvuru dilekçesine, eğitim durumlarını gösteren resmi bir belge (tıp uzmanları için, uzmanlık
belgelerinin bir örneği; tıpta uzmanlık öğrencileri için, görev yaptıkları birim sorumlusundan, anabilim
dalı başkanı/klinik şefinden alacakları konumlarını gösteren bir belge; diğer meslek gruplarından,
lisans veya lisans üstü eğitim belgesi) ve yürürlükteki mevzuata göre derneklere üyelik başvurusunda
bulunabilmek için gerekli olan belgeler eklenir. Asil üyelik için başvuran yabancı uyruklu kişilerin,
yukarıdaki belgelerle birlikte Türkiye’de yerleşme haklarının olduğuna ilişkin ikametgah belgelerini ve
diplomalarının denkliğinin kabul edildiğine dair belgeyi başvuru dilekçelerine eklemeleri zorunludur.
c.Şube yönetim kurulu üyelik isteğini, Genel Merkez Yönetim Kurulu görüşünü de alarak, en geç otuz
gün içinde olumlu veya olumsuz olarak karara bağlamak ve adaya bildirmek zorundadır.
d.Kabul kararını takiben, asil üyelerden üye giriş ödentisi tahsil edilir. Giriş ödentisini ödeyenler, yıllık
ödentileri, takip eden yıldan itibaren ödemeye başlarlar.
e.Üyelik kesinleştikten sonra, şube yetkilisi tarafından belgelerin bir nüshası şube merkezinde
tutulurken, bir nüshası da Genel Merkeze gönderilir. Üye olduktan sonra görev yeri değişen üyelerin
üyelikleri, talepleri üzerine veya yer değişikliği bilgisini edinen Genel Merkez tarafından resen, ilgili
şubelerin işbirliği ile yeni şubeye aktarılır.
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Madde 6.
Üyelikten Çıkma
Her üye, yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmek kaydıyla, Dernek üyeliğinden çıkma hakkına
sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda, üyeye bir geri bildirim yapılmasına
gerek kalmaksızın, çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma üyenin derneğe olan birikmiş
borçlarını sona erdirmez.
Üyelik Aidatı
Üyelerden giriş ödentisi olarak 75.00- TL, yıllık aidat olarak da 75.00- TL alınır. Giriş ve üyelik aidatı 3
(üç) yılda bir genel kurul tarafından yeniden belirlenir.
Madde 7.
Üyelikten Çıkarılma ve İtiraz
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1.Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2.Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3.Yapılan 2 (iki) yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını ödememek,
4.Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5.Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6.Disiplin Kurulu veya Etik Kurulun kendi alanlarında yapacakları incelemeler neticesinde dernek
üyeliğinden çıkarılma talebi ile Yönetim Kuruluna sevk edilmek ve Şube Yönetim Kurulu kararı ile
haklarındaki bu talep uygun bulunmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Şube Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten
çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında
hak iddia edemez. Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesiyle çıkarılanlardan tekrar üye
olmak isteyenler, birikmiş ödenti borçlarını, yasal faizlerini ve varsa diğer borçlarını ödediklerine
ilişkin alındı belgeleriyle Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları durumunda bu kişiler Şube
Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler. Üyelikten çıkarılanlar Şube Yönetim Kuruluna
yazılı olarak başvurarak, haklarındaki çıkarılma kararına itiraz edebilirler.
Şube Yönetim Kurulunun, çıkarma kararında direnmesi durumunda, üyenin Merkez Genel Kuruluna
itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkarılanlar, yapılacak ilk Merkez Genel Kurulunda çıkarma
kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Merkez Genel Kurul kararı kesindir.
DERNEĞİN ORGANLARI
A) Merkez Genel Kurulu
B) Merkez Yönetim Kurulu
C) Merkez Denetleme Kurulu
D) Etik Kurulu
E) Şubeler
a. Şube Genel Kurulu
b. Şube Yönetim Kurulu
c. Şube Denetleme Kurulu
A) Merkez Genel Kurulu
Madde 8. a.Derneğin üst karar ve denetleme organıdır; şubelere kayıtlı asil üyelerden oluşur. Onursal
üyeler Genel Kurulu izleyebilirler; ancak, oy kullanamazlar ve Dernek organlarına seçilemezler.
b.Merkez Genel Kurulu, üç yılda bir Eylül ayında, ulusal radyoloji kongresinin yapıldığı yer ve
zamanda, olağan olarak yapılır. Olağan Genel Kurulun salt çoğunluk aranarak yapılacak ilk toplantısı,
tüzük ve mevzuatın tanımladığı yöntemlerle duyurulmak koşuluyla, Dernek merkezinin bulunduğu
yerde yapılabilir. Genel Kurul toplantıya, Merkez Yönetim Kurulunca çağrılır.
c.Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Merkez Denetleme Kurulu veya Merkez Yönetim Kurulunun salt
çoğunluğu veya asil üyelerin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine, 30 gün içinde, Dernek
merkezinin bulunduğu Ankara’da yapılır. Toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu çağırır. Merkez Yönetim
Kurulunun bu görevi yapmadığı durumlarda, dernekler mevzuatının konuya ilişkin hükümleri
uygulanır.
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d.Merkez Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyelerin
listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan asil üyelere toplantı yeri, günü, saati ve
gündemi en az 15 gün önceden elektronik posta, cep telefonu kısa mesaj servisi (SMS) veya
adreslerine gönderilecek bir yazı ile duyurulur. Ayrıca, en az 15 gün önceden Dernek internet
sayfasında da duyuru yapılır. Bu duyurularda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının
yapılamaması durumunda, ikinci toplantının hangi yer, gün ve saatte yapılacağı da bildirilir.
e. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre, yedi günden az 60 günden fazla olamaz. Toplantı,
çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma
sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere
duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması
zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ilk toplantı için belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel
Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bıraktırılamaz.
Madde 9. a.Merkez Genel Kurulu, asil üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır; ancak, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi söz konusu ise toplantı için asil üyelerin en az üçte ikisinin katılımı gerekir. Çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz;
fakat bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki
katından az olamaz.
b.Merkez Genel Kuruluna giriş, üye listesinin imzalanması suretiyle yapılır. Toplantı, Merkez Yönetim
Kurulu başkanı veya görevlendireceği başka bir Merkez Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açık
oyla bir divan başkanı, bir divan başkan vekili ve iki divan sekreteri seçilir. Bu seçilen Başkanlık Divanı,
Merkez Genel Kurulunu yönetir. Merkez Genel Kurulu toplantısında, yalnız gündemde yer alan
maddeler görüşülür; ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi
yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
c.Her asil üye bir oy hakkına sahiptir, üye oyunu bizzat kullanır; oy kullanma işlemi sırasında resmi
kimlik belgesi gösterilmesi zorunludur.
d.İlgili organlara aday olanların isimleri belirlenir ve tüm üyelerin görebileceği bir ekranda ilan edilir.
Aday olabilmek için asil üye olma şartı aranır, ancak Genel Kurula katılmak şart değildir. Üye kendisi
veya başka bir asil üye tarafından aday gösterilebilir.
e.Dernek organlarının seçiminde, gizli oylama açık tasnif esastır. Diğer konulardaki kararlar ise
Merkez Genel Kurulunda aksi yönde bir karar alınmamışsa, açık olarak oylanır.
f.Merkez Genel Kurulu kararları, katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyları ile kesinleşir. Derneğin
fesih edilmesi ve Dernek Tüzüğündeki değişiklik kararları, Merkez Genel Kuruluna katılan üyelerin
üçte iki nitelikli çoğunluğu ile alınabilir.
g.Toplantı sonunda, toplantıda görüşülen konuları ve alınan kararları içeren tutanak, Başkanlık
Divanınca imzalanır. Tutanak ve diğer belgeler Merkez Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir.
Yönetim Kurulu başkanı bu belgenin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde
teslim edilmesinden sorumludur. Merkez Genel Kurulu sonuçları yeni Merkez Yönetim Kurulunca,
kanunda belirtilen süre ve usule uygun olarak Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki
amirliğine sunulur.
Madde 10. Kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına karşı olan her üye, karar
tarihinden başlayarak, söz konusu Genel Kurula katılmışsa bir ay içinde, sonuçta üç ay içinde
mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı, Dernek
içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel Kurul kararlarının yok veya hükümsüz
sayıldığı durumlar saklıdır.
Madde 11. Merkez Genel Kurulunun görev ve yetkileri:
a.Dernek organlarının seçimi,
b.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c.Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası,
d.Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe taslağının görüşülerek aynen veya değiştirilerek
kabulü,
e.Derneğin, amacı ile ilgili federasyonlara katılması veya ayrılması,
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f.Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere Derneğin uluslararası faaliyette veya işbirliğinde
bulunması, yurtdışında şube açması, yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurması veya yurtdışında
kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
g.Derneğin fesih kararının verilmesi,
h.Merkez Yönetim Kurulunun, şube açılması veya kapatılması ve şube etkinlik alanlarının
değiştirilmesi hakkındaki önerilerinin karara bağlanması; Merkez Genel Kurulu adına Merkez Yönetim
Kurulunun şubelere yaptığı denetimlerin görüşülmesi,
i.Merkez Yönetim Kurulunun şubelerle ve üyeliklerle ilgili icraatları hakkında üst organ görevinin
üstlenilmesi,
j.Gerekli gördüğü hallerde Derneğin ve şubelerinin bağımsız denetleme kuruluşları tarafından
denetime tabi tutulması için Merkez Denetleme Kuruluna görev verilmesi,
k.Dernek amaçları ve çalışma konuları ile ilgili kararlar alınması,
l.Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması,
taşınmaz malların devir ve hibeleri için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
m.Sağlık kuruluşları açılması, sermaye şirketlerine ortak olunması, şirket, iktisadi işletme, sandık ve
vakıf kurulması gibi konularda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
n.Üyelikten ihraç edilen kişilerin, bu karara itirazlarının değerlendirilmesi ve karara bağlanması,
o.Radyoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi hakkındaki önerilerin, Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu’na
bildirilmesi,
p.Yıllık üyelik ödentisinin ve o yıla ait yıllık ödentiden az olmamak kaydıyla üye giriş ödenti miktarının
belirlenmesi,
r.Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması.
Merkez Genel Kurulu, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman
görevden alabilir.
Derneğin en yetkili organı olarak, Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri
kullanır.
B) Merkez Yönetim Kurulu
Madde 12. a.Merkez Genel Kurulunda aday gösterilen veya aday olmak isteyen üyelerin arasından,
Merkez Yönetim Kurulu için dokuz asil, dokuz yedek üye seçilir. Yeni oluşan Merkez Yönetim Kurulu,
Genel Kurulun bitiminden en geç yedi gün sonra ilk toplantısını yapar.
b.Yeni Merkez Yönetim Kurulu, kendi içinde başkan, başkan vekili, genel sekreter ve mali sekreter
seçer. Başkan, Derneğin tüzel kişiliğini temsil eder. Yazışmalar, genel sekreter ve mali sekreter eliyle
yürütülür. Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinin bir kısmını başkan vekili
veya genel sekretere devredebilir; herhangi bir nedenle başkanın temsil yetkilerini kullanamadığı
durumlarda ona, başkan vekili veya genel sekreter vekalet eder.
c.Merkez Yönetim Kurulu asil üyelerinin görevlerinden ayrılmaları durumunda, yedek üyeler aldıkları
oy sırasına göre göreve çağrılırlar.
d.Merkez Yönetim Kurulunun ilk toplantısını izleyen bir yıl içinde yapacağı tüm toplantılarına, bir
önceki yönetimin başkan, genel sekreter ve mali sekreteri de davet edilir; gerekli görülürse bu süre,
Merkez Yönetim Kurulu tarafından uzatılabilir. Bu kişiler toplantılarda geçmiş uygulamalarla ilgili bilgi
aktarımı yaparlar ve görüş bildirirler, çalışmalara dahil edilebilirler, ancak oy kullanamazlar.
Madde 13. a.Merkez Yönetim Kurulu, başkan, başkan vekili veya genel sekreterin çağrısıyla, başkan
veya onun bulunmadığı durumlarda başkan vekili veya genel sekreterin başkanlığında, en az iki ayda
bir toplanır.
b.Özrünü toplantıdan önce bildirmeksizin üç kez Merkez Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyen
üyeler, istifa etmiş sayılırlar. Onların yerine, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.
c.Genel sekreter, diğer üyelerin de görüşleri doğrultusunda gündemi belirler ve üyelere toplantı
öncesi duyurur.
d.Kurul en az beş üye ile toplanır; kararlar oy çokluğuyla alınır.
Madde 14. Merkez Yönetim Kurulu üç yıl süreyle görev yapar.
Madde 15. Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
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a.Derneği temsil etmek veya bu konuda gerekli sayıda üyesine yetki vermek,
b.Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırmak; dönem faaliyet raporunu hazırlayarak Merkez Genel
Kuruluna sunmak ve Merkez Genel Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak,
c.Merkez Genel Kurulu tarafından verilen kararları uygulamak,
ç.Dernek Tüzüğünde belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla her türlü kararı
almak, yönergeler hazırlamak, girişimlerde bulunmak, gerektiğinde bu konularda Dernek şubelerine,
organlarına veya üyelerine yetki vermek, bilimsel ve idari kurulların (editörler kurulu, yeterlik kurulu,
kongre düzenleme kurulu, çalışma grupları vb) oluşumunu sağlamak,
d.Uygun gördüğü yerlerde şube açılması için Merkez Genel Kuruluna öneri götürmek, şubeleri
Merkez Genel Kurulu adına idari ve mali yönden denetlemek; şube yönergeleri hazırlamak ve
değişiklikler yapmak,
e.Şube yönetiminin görevden alınma veya herhangi bir nedenle boşalması ve yedek üyelerle
doldurulamaması halinde, en geç bir ay içinde şube genel kurulu için olağanüstü toplantı çağrısı
yaparak yeni bir şube yönetiminin seçim ile teşkilini sağlamak,
f.Şubelerin yıllık çalışma programı, etkinlikleri ve sundukları bilançoyu gözeterek, şubelere aktarılacak
para tutarını belirleyip genel bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,
g.Yurt içinde ve yurt dışında, uygun gördüğü yerlerde temsilcilikler açmak, açılmış temsilcilikleri
kapatmak; temsilcilikler ile ilgili yönerge hazırlamak, yönergede değişiklikler yapmak; temsilcilikleri
denetlemek; temsilciliklere yapılacak desteği belirlemek,
h.Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve şube ve temsilciliklerde yapılacak çalışmalarda
birlikteliği sağlamak; radyolojinin gelişimini izlemek, üyeler arasındaki iletişimi artırmak, bilimsel
bilgiyi toplamak, eğitim, araştırma ve ulusal politikalar oluşturmak için şubelerde kurulacak çalışma
gruplarını belirlemek, belirlenen şube çalışma gruplarını ve bunlara ilişkin yönergeyi hazırlayarak tüm
şubelerde uygulanmasını sağlamak,
i.Üyeleri arasındaki bağları güçlendirici ve üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirici, sosyal ve
bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemek, yayınlar yapmak,
j.Yapılacak mesleki ve bilimsel etkinliklerin yıllık ve daha uzun süreli programlarını yapmak ve bu
etkinlikler için gerekiyorsa Dernek üyelerine veya şube yönetim kurullarına görev ve yetki vermek,
bilimsel toplantıların konularını belirlemek,
k.Radyoloji teknisyenleri/teknikerlerinin, nükleer tıp uzmanlarının ve radyolojiyi ilgilendiren alanlarda
araştırmalar yapan ve Ar-Ge inovasyon faaliyetlerinde bulunan değişik disiplinlere mensup kişilerin
katkılarından yararlanmak amacı ile karma eşgüdüm veya çalışma komiteleri kurmak, bu konularda
faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak ve gerekli görülmesi durumunda maddi
olarak desteklemek,
l.Derneğin amaçları doğrultusunda, resmi ve özel kuruluş ve kurumlar ile ilişkiler kurmak ve
sürdürmek,
m.Yan dal dernekleri ile eşgüdümü sağlamak amacıyla, yeterli sayıda üye görevlendirmek;
gerektiğinde yan dal derneklerinin temsilcilerinin de katılımı ile oluşan eşgüdüm komitesini kurmak
ve hazırlanan yönerge çerçevesinde çalışmasını sağlamak,
n.Merkez Genel Kurulunun verdiği yetki ile Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslar
arası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, yurtdışında şube açmak, yurtdışında dernek veya üst
kuruluş kurmak veya yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılma işlemlerini yürütmek,
o.Yayınlanacak eserleri, yapılacak araştırmaları ve ilgili teknoloji transferi faaliyetlerini maddi olarak
desteklemek ve radyoloji alanında hizmetleri geçenleri ödüllendirmek; yapılacak maddi destek ve
ödüllendirme için yönerge hazırlayarak uygulamak; yurtiçi ve yurtdışı bilimsel ve idari etkinlikler için
Dernek üyelerini görevlendirmek,
p.Derneğin gelir ve gider hesaplarını yapmak, tutmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi
hazırlayarak Merkez Genel Kuruluna sunmak; bütçeyi uygulamak, masrafları kabul ve onaylamak;
Merkez Denetleme Kurulunca genel işlemler ve bütçe durumu hakkında sunulan raporu incelemek,
r.Bütçelerin fasılları arasında zorunlu nedenlerle değişiklikler yapmak, tahminden fazla gelir olursa
bunu gerekli fasıllara eklemek,
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s.Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve gerekli faaliyetleri yürütmek üzere, Genel Kuruldan
aldığı yetki ile iktisadi işletme ve şirketlerin kurulması ya da kurulmuş olanlara ortak olunması için
karar vermek; iktisadi işletmelerin yapılanma ve işleyiş durumlarını belirleyen yönergeler hazırlamak,
iktisadi işletmeye personel tutma yetkisi vermek,
ş.Genel Merkez ve şubelerin amaçlarda belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla bina kiralamak,
ücretli personel tutmak, gerekirse Genel Kurulun verdiği yetkiyle bina satın almak; bu konularda
üyelerini yetkilendirmek,
t.Onursal üyelik talep ve önerilerini karara bağlayarak, genel merkez üyeleri arasına kaydetmek.
u.Etik Kurulu önerilerini karara bağlamak,
ü.Şubelere kayıtlı üyelerin ödentilerinin düzenli olarak toplanmasına destek olmak, bu amaçla
ödentilerinin toplanmasını merkezi olarak izleyen, destekleyen, gerektiğinde toplayan bir sistem
kurmak, bunun için gerektiğinde internet imkanlarından yararlanmak, topladığı ödentileri ilgili
şubelere aktarmak,
v.Yıllık eylem planları oluşturmak, yönetimin 2. ve 3. yıllarında da önceki yılın çalışma raporunu
hazırlamak ve bu plan ve raporları her yılın başında, Dernek internet sitesinde üyelerin görebilecekleri
bir yerde ilan etmek,
y.Merkez Yönetim Kurulu gündem ve kararlarının özetlerini, kişisel bilgilerin gizliliğine özen
göstererek, toplantıyı izleyen ilk hafta içinde, Dernek internet sitesinde üyelerin görebilecekleri bir
yerde ilan etmek,
z.Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak; Dernek
amaçları için her türlü kararı almak.
C) Merkez Denetleme Kurulu
Madde 16. a.Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulunda kapalı oyla seçilen üç asil, üç yedek
üyeden oluşur. Asil üyeliğin boşalması veya istifası durumunda yerine, yedekteki kişiler aldıkları oy
sırasına göre göreve çağrılır.
b.Kurul ilk toplantısını, seçimi takip eden ilk yedi gün içinde yaparak bir başkan seçer.
c.Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kuruluna bağlı olarak çalışır. Bu kurulun görev süresi,
Merkez Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.
d.Merkez Denetleme Kurulu en geç bir yıl ara ile gereken zamanlarda ve durumlarda denetleme
görevini yaparak rapor hazırlar, raporunun bir suretini Merkez Yönetim Kuruluna verir; Merkez
Yönetim Kurulunun her türlü tasarrufunu denetler, fakat müdahale edemez.
e.Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulu toplantısından en geç 10 gün önce, denetleme
raporunu, Merkez Yönetim Kuruluna verir ve bu rapor Merkez Genel Kuruluna sunulur.
f.Denetleme sırasında kanun, yönetmelikler ve Dernek Tüzüğüne aykırı işlemleri saptadığında,
Merkez Yönetim Kurulundan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasını talep eder.
g.Derneğin iç denetimi, Denetleme Kurulu tarafından yapılır; Kurul, derneğin amacı doğrultusunda
faaliyet gösterip göstermediğini, gelir ve giderlerinin tüzük ve mevzuat hükümleri doğrultusunda
yapılıp yapılmadığını ve Merkez Genel Kurulu kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetler.
h.Merkez Denetleme Kurulu gerekli hallerde, Merkez Yönetim Kurulunun önerisiyle, şubeleri
denetleyerek rapor verir.
i.Merkez Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu iç denetim yapabilir. Merkez Genel Kurulu gerekli
gördüğü hallerde bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim
Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
D) Etik Kurulu
Madde 17. a.Etik Kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşmak üzere, Derneğin Merkez Genel
Kurulunda seçilir. Asil üyeliğin boşalması veya istifası durumunda yerine yedek üyeler, aldıkları oy
sırasına göre göreve çağrılır.
b.Etik Kurulu’na seçilebilmek için tüzükte bulunan asil üyelik koşullarına ek olarak, halen hekimlik
görevini yapıyor olmak veya mesleğiyle ilgili bir görevde bulunmak, radyoloji dalında en az 15 yıllık
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deneyime sahip olmak, 45 yaşını bitirmiş olmak, Türk Radyoloji Derneği Etik Kurulu ve Türk Tabipler
Birliği’nden herhangi bir disiplin cezası almamış olmak koşulu esastır.
c.Bu kurulun görev süresi, Merkez Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.
d.Etik Kurul üyeleri, seçildikleri Genel Kurulu izleyen yedi gün içinde toplanarak, aralarından bir
başkan ve bir sekreter seçerler. Etik Kurulu adına yazışmaları yapmak ve Merkez Genel Kurulu ile
koordinasyonu sağlamak, Dernek Genel Sekreterinin görevidir.
e.Etik Kurulu, meslek onurunun korunması için her türlü önlemi alır; Merkez Yönetim Kurulu ve şube
yönetim kurullarına bu konuda önerilerde bulunmak yetkisine sahiptir. Etik Kurulu, üyeler arasındaki
anlaşmazlıkları çözer ve karara bağlar; etik olmayan davranışları inceler ve bunlar hakkında karar
alarak Merkez Yönetim Kuruluna ve gereğinde Merkez Genel Kuruluna bildirir.
f.Etik Kurulun toplantıları, üye sayısının salt çoğunluğu ile gerçekleşir; kararlar en az üç üyenin ittifakı
ile alınır.
Dernek başkanı veya Merkez Yönetim Kurulu içinden görevlendirilen bir üye, bilgi alışverişinde
bulunmak amacı ile Etik Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.
g.Dernek Tüzüğüne ve meslek ahlakına aykırı hareketlere dair Merkez Yönetim Kuruluna ulaşan
şikayet ve ihbarlar, Etik Kuruluna gönderilir. Etik Kurulu bu başvuruları, yasa, tüzük, yönetmelikler ve
etik yönerge çerçevesinde değerlendirir.
h.Etik Kurulu kişiye bir yaptırım önermeyebilir; ancak, fiilin belgelenmiş ve sabit olması halinde, etik
yönergelerinde belirtilen bu fiilin karşılığı olan yaptırımı, yazılı olarak Merkez Yönetim Kuruluna
önerir.
i.Merkez Yönetim Kurulu, Etik Kurulu önerilerini değerlendirir ve bir karara bağlar. Etik Kurulun uygun
gördüğü cezalar, Merkez Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve bu karar üyenin bağlı olduğu
şubeye bildirilir; şube yönetim kurulu söz konusu kararı üyesine tebliğ eder ve uygulama işlemlerini
yürütür.
j.Etik Kurulu tarafından önerilebilecek cezalar: Yazı ile uyarma, yazı ile kınama ve Dernek üyeliğinden
ihraçtır.
k.Kişi Dernek üyeliğinden ihraç edilmişse, takip eden ilk Merkez Genel Kuruluna yazılı olarak
başvurarak bu karara itiraz edebilir. Merkez Genel Kurulu, bu itirazı ilk gündeme alıp görüşür, üyenin
yazılı itirazı okunur ve üye dinlenir; konu, genel kurulun oyuna sunulur. Merkez Genel Kurulunun
kararı, yargı yolları açık olmak koşuluyla, kesindir.
l.Dernek kurul ve organlarının kararlarına karşı, yasalara ve tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlanamaz ve
itiraz suç sayılamaz.
E) Derneğin Şubeleri
Madde 18. a.Merkez Yönetim Kurulu tarafından şube kurulması için önerilen ve Merkez Genel Kurulu
tarafından onaylanan yerlerde ikamet eden ve asil üye özellikleri taşıyan Merkez Yönetim Kurulunun
yetkili kıldığı üç kişinin, yasada yazılı olan usule göre, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki
amirliğine, Merkez Genel Kurulu kararı, Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilen yetki belgesi ve
Türk Radyoloji Derneği Tüzüğü ile başvurması sonucu şube kurulur.
b.Yeni şubeler kurulması ve şube sorumluluk alanlarının belirlenmesi ve değiştirilmesi, Merkez Genel
Kurulu kararı ile mümkündür. Bu durumda, ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki yazılı usuller izlenir.
c.Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü yerlerde
temsilcilik açabilir.
d.Dernek temsilcilikleri, Merkez Yönetim Kurulunun uygun gördüğü illerde ikamet eden ve asil üye
özelliklerini taşıyan kişi veya kişilerin, yasada yazılı olan usule göre temsilciliğin açılacağı yerin en
büyük mülki amirliğine Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilen yetki belgesi ve Türk Radyoloji
Derneği Tüzüğüyle başvurması sonucu kurulur. Şubeler, temsilcilik açamazlar.
Madde 19. Şubeler, Türk Radyoloji Derneği Tüzüğüne ve bu tüzüğe bağlı olarak çıkarılacak yönergeler
ile Merkez Yönetim Kurulu kararlarına ve Merkez Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır. Merkez
Yönetim Kurulunun şubeler üzerinde her zaman kontrol yetkisi vardır, bu kontrolü görevlendireceği
bir veya birkaç üye ile yapabilir.
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Madde 20. Şubelerin adı "Türk Radyoloji Derneği ... Şubesi" biçiminde belirtilir. Burada "..." ile
belirtilen yere Şube ikamet adresinin bulunduğu il yazılır.
Madde 21. Şube organları şube genel kurulu, şube yönetim kurulu, şube denetleme kurulu ile Merkez
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şube çalışma grupları ve özel komitelerdir. Şube genel kurulları
olağan olarak üç yılda bir, Mayıs ayında toplanarak, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerini
seçer. Şube genel kurulu sonuçları, en geç yedi gün içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak
bildirilir.
Madde 22. Şubeler kendi kaynakları ile ve bu tüzük hükümlerine göre idare edilirler; ancak tüzük
amaçlarının gerçekleşmesine dair çalışmalara Merkezce, maddi ve manevi yardım yapılabilir. Şubeler,
Genel Merkezce girişilen çalışmaları, Merkezin önerisi üzerine her türlü olanakları ve açacakları
kampanyalarla maddi ve manevi olarak desteklerler. Şubeler kendi mali tasarruflarından ötürü genel
yasalar karşısında bizzat sorumludurlar. Şubelerin kendi tasarrufundan Genel Merkez sorumlu
tutulamaz.
Madde 23. Üyeler, ikamet ettikleri ilin bağlı bulunduğu şubeye üye olmak zorundadırlar. İkameti
başka bir şube bölgesine nakil olan üye, bu durumunu yazılı olarak kayıtlı olduğu Şube Başkanlığına
bildirmekle yükümlüdür. Başvuruda bulunan üyenin kayıt ve tüm bilgileri, eski şubesi tarafından yeni
şubesinin başkanlığına yazılı olarak bildirilir ve her iki şube tarafından Merkez Yönetim Kuruluna 15
gün içerisinde yazılı olarak bilgi verilir. İkamet değişikliğini bildirmeyen üyenin üyeliği, bu değişikliğin
fark edilmesi halinde, Genel Merkez tarafından resen ikametinin bulunduğu bölgenin şubesine
nakledilir.
Madde 24. a.Şubelerin fesih kararı, şube genel kurulu onayından sonra gerçekleşir. Fesih edilen
şubenin etkinlik alanları ve üyelerinin hangi şubeye kaydırılacağı, Merkez Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. Genel Merkeze bağlı hiçbir şube kalmaması durumunda, şubelere kayıtlı üyelerin tamamı
Genel Merkez üyesi olarak addedilir.
b.Genel Merkez Genel Kurulu, var olan bir şubenin kapanması ve yeni şube açılması konusunda en
yetkili organdır.
Şube Genel Kurulu
Madde 25. a.Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı asil üyelerden oluşur.
b.Şube genel kurulu toplantısına çağrı, toplantı yeter sayısı ve toplantıya dair diğer işlemler, Madde 8
ve 9’da belirtilen Merkez Genel Kurulu usulünce yapılır. Şube organları seçimlerinde, Genel Merkez
seçimlerinde uygulanan usul takip edilir.
c.Şube genel kurulu olağan olarak üç yılda bir Mayıs ayında, şube merkezinin bulunduğu il
merkezinde gerçekleştirilir. Şube genel kurulu tarihi, Merkez Yönetim Kuruluna 15 gün önceden yazılı
olarak bildirilir.
d.Şube genel kurul sonuçları, en geç yedi gün içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna yazılı bildirilir.
Şube genel kurullarına itiraz, genel merkez genel kurullarına itiraz usulü uygulanarak şube merkezinin
bulunduğu yerdeki mahkemelere yapılır.
Madde 26. Şube genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a.Şube yönetim ve denetleme kurullarınca hazırlanan raporların görüşülmesi ve şube yönetim
kurulunun ibra edilmesi,
b.Tasarı bütçenin onaylanması,
c.Şube yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi,
d.Tüzükteki amaçların gerçekleşmesi için her türlü kararın alınması,
e.Şubenin fesih kararını almak (şube genel kuruluna katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin en
az üçte iki çoğunluğunun onayıyla gerçekleşebilir),
f.Onursal üyelik için Merkez Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
g.Tüzük değişikliği için Merkez Genel Kuruluna teklifte bulunmak.
Şube Yönetim Kurulu
Madde 27. a.Şube yönetim kurulu, şube genel kurulunda gizli oy açık tasnif usulü ile beş asil, beş
yedek üye seçilerek oluşturulur. Seçilen beş asil üye, seçimi izleyen ilk yedi günde ilk toplantılarını
yapar ve kendi aralarından bir başkan, bir genel sekreter ve bir mali sekreter belirler.
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b.Şube yönetim kurulu üç yıl süre ile görev yapar.
c.Şubelerin yönetim ve denetleme kurulunda görevli olan üyeler, Dernek Merkezinin yönetim,
denetleme veya etik kurullarına seçildiklerinde, şubedeki görevlerinden ayrılırlar.
d.Şube yönetim kurulu ilk bir yıl içinde yapacağı toplantılara bir önceki şube yönetim kurulunun
başkanı, genel sekreteri ve mali sekreterini de davet eder. Bu kişiler toplantılarda, geçmiş
uygulamalara ilişkin bilgi aktarımı yaparlar ve görüş bildirirler, ancak oy kullanamazlar.
e.Şube yönetim kurulu kararlarını oy çokluğu ile verir. Kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya
katılanlar tarafından imzalanır. Yazışmalar şube başkanı veya şube başkanı ile birlikte şube genel
sekreteri vasıtasıyla yürütülür.
f.Şubeyi, şube başkanı temsil eder. Herhangi bir nedenle şube başkanının temsil yetkisini
kullanamadığı durumlarda, şube genel sekreteri vekalet eder.
g.Şube yönetim kurulu, ihtiyaç halinde toplanır; tüm üyelerinin haberdar edilmesi şartıyla her zaman
toplantıya çağrılabilir.
h.Dönem içinde istifa, devamsızlık veya başka nedenlerle görevden ayrılan üyelerin yerlerine oy
sırasıyla yedek üyeler geçerler.
i.Şube başkanlığı, genel sekreterliği veya mali sekreterliği görevlerinin herhangi bir nedenle boşalması
durumunda şube yönetim kurulu, en geç bir ay içinde yapacağı toplantıda yeni görevlileri belirler.
Madde 28. Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a.Şube yönetim kurulunun yetki, görev ve sorumlulukları, şubenin üye kabul edebildiği illeri kapsar;
Madde 15’de belirtilenlerin sadece Merkez Yönetim Kurulu yetki ve sorumluluğunda olanları hariç
olmak üzere, tüzükteki amaçlara uygun olarak şube bazında uygulanması şeklindedir.
b.Şube yönetim kurulu, kendi şube genel kurulu ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup
Merkez Yönetim Kurulunca verilen görevleri yapar, direktifleri uygular.
c.Şube yönetim kurulu, üyeleri arasında bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek ve bunun için çeşitli
etkinliklerde bulunmakla yükümlüdür.
d.Şube yönetim kurulu ve şube denetleme kurulu üyelerinden bir danışma kurulu oluşturup,
gereğinde toplayarak, şube ile ilgili konuları ilişkili kişi veya kurum temsilcilerini de çağırarak tartışır.
e.Her takvim yılı sonunda, yıl içerisinde yapılan etkinlikleri ve kesinleşen bilanço ile bir sonraki yılın
taslak bilançosunu, en geç bir ay içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
f.Yıllık eylem planları oluşturur, yönetimin 2. ve 3. yıllarında da önceki yılın çalışma raporunu hazırlar
ve bu plan ve raporları her yılın başında, Dernek internet sitesinde üyelerin görebilecekleri bir yerde
ilan eder.
g.Şube yönetim kurulu gündem ve kararlarının özetlerini, kişisel bilgilerin gizliliğine özen göstererek,
toplantıyı izleyen ilk hafta içinde, Dernek internet sitesinde üyelerin görebilecekleri bir yerde ilan
eder.
h.Şubeye bağlı illerdeki üye sayısının artırılması ile ilgili çalışmalar yapar, üye ödentilerinin
toplanmasını sağlar. Yeni üye kayıtlarını, üyeliği sona erenleri, başka şubeye nakil olan ve nakil ile
gelen üyeleri Genel Merkeze bildirir.
i.Üyelikten çıkarmaya karar verir. İtiraz halinde şube genel kurulu karar verir. Bu karara da itiraz
durumunda son kararı dernek genel kurulu verir.
Şube Denetleme Kurulu
Madde 29. Şube denetleme kurulu, şube genel kurulunda üç asil ve üç yedek üye olarak kapalı oyla
seçilir. Seçilen asil üyeler, seçimi takip eden ilk yedi gün içinde toplanarak kendi aralarından bir
başkan seçerler. Şube denetleme kurulunun görev ve yetkileri ile denetleme usulü, Merkez
Denetleme Kurulununkilerin, şube bazında aynısıdır.
BİLİMSEL KONGRELER
Madde 30. Ana bilimsel kongrenin düzenlenmesi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, kongre bilimsel
başkanı ve başkan yardımcısından oluşan Kongre Düzenleme Kurulunun sorumluluğundadır. TRD
başkanı, kongre başkanlığı görevini yapar. Bir önceki yılın bilimsel başkan yardımcısı, bir sonraki yılın
kongre bilimsel başkanı olur. Kongre bilimsel başkanı, Merkez Yönetim Kurulu dışından olacak şekilde,
TRD Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kişi, ana bilimsel kongrenin başkanlığını yaşam
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boyu bir kez yapabilir. Ana bilimsel kongresinin ne zaman ve nerede yapılacağı Merkez Yönetim
Kurulu tarafından belirlenerek karara bağlanır.
DERNEK MERKEZİNİN ve ŞUBELERİN GELİR KAYNAKLARI
Madde 31. Dernek Merkezinin gelir kaynakları:
a.İlgili kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Merkeze yapılan bağış ve yardımlar,
b.Genel Merkeze ait banka hesaplarında bulunan nakit varlığın faiz ve diğer türlerde
nemalandırılmasından elde edilen gelirler,
c.Ana bilimsel kongre gelirlerinin tümü,
d.Genel Merkez tarafından yapılan diğer bilimsel faaliyetlerin gelirleri,
e.Genel Merkezce yapılan bilimsel yayınlardan elde edilen gelirler,
f.Genel Merkezce yapılan toplantı, balo, eğlence, gezi gibi sosyal etkinliklerin gelirleri,
g.Şubelerden aktarılan paylar,
h.Genel Merkeze ait gayrimenkul mal varlıklarının kiralanması ve sosyal tesis ve eğitim tesislerinin
işletilmesinden elde edilen gelirler,
i.İktisadi İşletme Yönergesinde belirtilen diğer gelir getirici faaliyetler,
j.Mevzuatla sınırlama getirilmeyen tüm diğer gelir kaynakları.
Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için gereksinim duyulması halinde,
Merkez Yönetim Kurulu kararı ile hukuken izin verilen tüzel kişilerden borçlanma yapabilir. Bu
borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Borçlanma,
Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek
nitelikte olamaz.
Madde 32. Şubelerin gelir kaynakları:
a.Üyelik giriş ve yıllık ödentileri (üyenin bağlı olduğu şubeye aittir),
b.Gerektiğinde Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şubeye aktarılan paylar,
c.İlgili kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak şubeye yapılan bağış ve yardımlar,
d.Şubeye ait banka hesaplarında bulunan nakit varlığın faiz ve diğer türlerde nemalandırılmasından
elde edilen gelirler,
e.Şube tarafından yapılan sempozyum, toplantı, balo, eğlence, gezi gibi bilimsel ve sosyal
faaliyetlerden elde edilen gelirler (giderler düştükten sonra kalan net gelirin %75’i şubeye, %25’i ise
Genel Merkeze aittir),
f.Şube tarafından yapılan bilimsel yayınlardan elde edilen gelirler,
g.Şube tarafından yapılan toplantı, balo, eğlence, gezi gibi sosyal etkinliklerin gelirleri,
h.Mevzuatla sınırlama getirilmeyen tüm diğer gelir kaynakları.
Şube gelirlerinden tahakkuk edilen merkez payı, her yılın Nisan ayı sonuna kadar Genel Merkez banka
hesabına gönderilir.
DERNEK MERKEZİNİN ve ŞUBELERİN DEFTER ve KAYITLARI
Madde 33. Merkez ve şubelerde
a. Karar Defteri
b. Evrak Kayıt Defteri
c. Yevmiye Defteri
d. Büyük Defter
e. Üye Kayıt Defteri (sadece şubelerde) bulunur.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır.
Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.
Tüm gelirler ve giderler cari usule uygun makbuz ve faturalarla yapılır. Gelir makbuzları, mühür ve
yetkili imzaları usulüne uygun olarak taşır.
Şubeler tarafından tutulan Üye Kayıt Defterinde, şubenin asli üyelerinin kanun ve yönetmeliklerle
belirlenmiş kişisel bilgileri yer alır. Genel Merkezin sorumluluğunda bulunan üye elektronik
veritabanına, Derneğin asil ve onursal üyelerinin kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş kişisel bilgileri
kaydedilir. Şubeler, üyelerine ait bilgileri ayrıca üye veritabanına girerler. Kayıtlarda çelişki olması
durumunda, Merkezin sorumluluğundaki üye veritabanına kayıtlı bilgiler geçerlidir.
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Tüm üyelerin isimlerinin, mektup adreslerinin ve varsa elektronik posta adreslerinin, telefon ve faks
numaralarının, internet ortamındaki üyelik veri tabanına düzenli olarak kaydedilmesi ve
güncellenmesi, Dernek Genel Merkezinin sorumluluğu ve denetimindedir; şubeler bu konuda Genel
Merkeze yardımcı olurlar. Üyeler de, kendilerine ait bu bilgilerin doğruluğundan ve
güncellenmesinden sorumludur. Üyenin Dernek ödentilerine ait bilgileri düzenli olarak bu veri
tabanına işlenir. İnternet ortamındaki üyelik veri tabanı kayıtları, idari ve bilimsel yönden üyelere
sağlanan hak ve yetkilerde geçerli belge olarak kabul edilir.
Madde 34. Merkez ve şube paraları muteber bir banka hesabında bulundurulur. Yönetim kurulu,
bankalardan para çekmek ve ödemeleri yapmak üzere mali sekreteri veya üyelerinden birini ya da
birkaçını görevlendirebilir. Merkez ve şubelerin kasalarında bulundurabilecekleri azami nakit miktarı,
ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
DERNEĞİN YAYINLARI
Madde 35. a.Dernek, radyoloji alanı ile ilgili bilimsel dergiler çıkarır.
b.Dergilerin uyacakları çalışma esasları, her bir bilimsel dergi için, ilgili organların da görüşleri
alınarak, Merkez Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak yönergeler aracılığı ile belirlenir.
c.Dergiler bilimsel açıdan editörler kurulu tarafından yönetilir ve kurul tam özerkliğe sahiptir.
d.Ağırlıklı olarak araştırma makalelerinin yayımlandığı dergilerde (Diagnostic and Interventional
Radiology Journal ve Türk Radyoloji Dergisi gibi) dergilerin baş editörü, beş kişilik bir komite
tarafından belirlenir; atamayı, Merkez Yönetim Kurulu yapar. Bu komite; baş editör (süresi dolan veya
istifa eden), editörler kurulunun kendi arasından seçtiği bir üye (baş editörün zorunlu ayrılığı halinde
iki üye), Dernek başkanı, Merkez Yönetim Kurulunun kendi içinden seçtiği bir üye ve eski baş
editörlerden Merkez Yönetim Kurulunun seçtiği bir kişiden oluşur. Editörler kurulu üyeleri, dergi
editörler kurulu tarafından belirlenir. Baş editör, üyelerin yarısını belirleme hakkına sahiptir.
e.Ağırlıklı olarak derleme niteliğindeki makalelerin yayımlandığı dergilerde (Türk Radyoloji
Seminerleri gibi), üç kişiden oluşan editörler kurulu, beş kişilik bir komite tarafından belirlenir;
atamayı Merkez Yönetim Kurulu yapar. Bu komitede yer alacak kişiler: derginin editörler kurulunu
oluşturan üç kişi, Dernek başkanı ve Merkez Yönetim Kurulunun kendi içinden seçtiği bir üyedir.
f.Dergi baş editörleri, Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Bu sorumluluklar, ayrıntılı bir
şekilde ilgili dergi yönergelerinde belirtilir.
g.Derneğin Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, aynı zamanda editörler kurulu üyesi
olamaz.
TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU
Radyoloji Yeterlik Kurulu
Madde 36. a.Radyoloji Yeterlik Kurulu, ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşların radyoloji alanında
geçerli olan ilkeleri doğrultusunda, Türk Radyoloji Derneği ile iş birliği halinde çalışan bir kuruldur.
b.Radyoloji Yeterlik Kurulu, radyoloji uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve
değerlendirilmesi için standartların belirlenmesi, eğitim faaliyetleri ve çalışmaların önerilmesi ve
yürütülmesi, bu amaçlarla çeşitli alt kurul ya da komisyonların oluşturulması, yeterlik sınavlarının
gerçekleştirilmesi ve bu sınavda başarılı olanlar adına yeterlik belgesi düzenlenmesi, eğitim
kurumlarının gönüllülük temelinde ziyaret edilerek değerlendirilmesi, bu kurumlardaki eksiklerin
belirlenmesi ile giderilmesi için öneriler sunulması ve akreditasyonlarının sağlanması konularında
çalışmalar yürütür.
c.Kurul çalışmalarının tabi olacağı ilke ve esaslar, Radyoloji Yeterlik Kurulu tarafından hazırlanıp
Dernek Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulan yönerge ile düzenlenir.
Yönergenin bir örneği Dernek Genel Sekreterliği tarafından dernek üyelerine duyurulur.
d.Radyoloji Yeterlik Kurulu, Radyoloji Yeterlik Belgesi olan veya Radyoloji Yeterlik Belgesi olmamakla
birlikte radyoloji uzmanlık eğitimi veren bir kurumda en az 10 yıl eğitici kadrosunda çalışan kişilerden
oluşur. Radyoloji Yeterlik Kurulu, Radyoloji Kongresinin yapıldığı yer ve zamanda toplanır. Radyoloji
Yeterlik Kurulu’nun toplantı yeter sayısı Radyoloji Yeterlik Yürütme Kurulu asil ve yedek üye sayısının
iki katından az olamaz. Radyoloji Yeterlik Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar
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verir. Yönerge konusundaki kararlar toplantıya katılan üyelerin dörtte üçünün olumlu oyu ile
alınabilir.
e.Radyoloji Yeterlik Kurulu’nun yürüteceği faaliyetlerin Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanan
giderleri Dernek tarafından karşılanır.
f.Radyoloji Yeterlik Kurulu’nun faaliyetleri, dokuz asil, dokuz yedek üyeden oluşan Radyoloji Yeterlik
Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. Yürütme Kurulu’nun altı asil, altı yedek üyesi Yeterlik Kurulu
tarafından seçilir; üç asil, üç yedek üyesi ise Dernek Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanır.
Radyoloji Yeterlik Yürütme Kurulu üç yıl süre ile görev yapar. Radyoloji Yeterlik Yürütme Kurulu salt
çoğunlukla toplanıp, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 37. Tüzük değişikliği, Merkez Genel Kurulu kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği
yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu
aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam
sayısı toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin en az üçte ikisinin oyu gerekir. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak
yapılır.
DERNEĞİN FESHİ
Madde 38. a.Dernekler Kanunu’nda belirtilen fesih koşulları dışında, Dernek fesih kararları, Merkez
Genel Kurulu toplantı gündeminde önceden ilan edilmek koşuluyla görüşülebilir.
b.Genel Kurulda derneğin feshi kararının alınabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının
ertelemesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,
yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.
c.Fesih kararı için, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin oyu
gerekir. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
d.Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin tasfiye işlemleri, yürürlükte olan dernekler
mevzuatına uygun olarak yapılır.
Madde 39. Herhangi bir nedenle kapanan şubelerin defterleri, kayıtları, taşınır, taşınmaz malları ile
parası, Dernek Merkezine teslim edilir. Teslim işlemi, şubelerin son yönetim kurulunca yapılır. Aynı
yerde yeni bir şube kurulursa, bu mallar yeni şubeye devredilir.
YÖNETMELİK ve YÖNERGELER
Madde 40. İlgili kanun, yönetmelik ve bu tüzük hükümlerine uyumlu olmak kaydıyla, Merkez Yönetim
Kurulunun Derneğin ilgili organları veya ilgili kişilerle yapacağı çalışmalar neticesi oluşturulan ve
Merkez Yönetim Kurulunun en az üçte iki çoğunluğu tarafından onaylanan yönetmelik ve yönergeler,
bu tüzüğün bütünleyici ekleridir. İç yönetmelik ve yönergelerin kapsamadığı konularda, Merkez
Yönetim Kurulunun kararları ve genelgeleri geçerlidir.
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 41. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki
hükümleri uygulanır.
Geçici madde 1. Dernek Merkez Genel Kurulunun olağan toplantısının üç yılda bir Eylül ayında
yapılacağına ilişkin tüzük hükmü, 2015 yılı Eylül ayında yürürlüğe girecektir.
Dernek şubelerinin olağan genel kurullarının üç yılda bir yapılacağına ilişkin tüzük hükümleri, 2015 yılı
Mayıs ayında yürürlüğe girecektir.
Dernek Merkez Genel Kurulunun 2013 Aralık ayında yapılan olağan genel kurulunda Dernek
organlarına seçilen üyelerin görev süresi, 2015 yılında yapılacak olan Olağan Merkez Genel Kurulunda
yeni yönetimin seçilmesi ile sona erecektir.
Dernek şubelerinin organlarına seçilen üyelerin görev süresi ise, 2015 yılında yapılacak olan şube
olağan genel kurulunda yeni yönetimin seçilmesi ile sona erecektir.
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