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Derneğin ADı ve Merkezi 

Madde 1.
Derneğin adı: Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneğidir. 
Derneğin genel merkezi Ankara’dadır.

kOnUSU ve AMAÇLArı

Madde 2. 
Derneğin konusu ve amacı Türkiye’de, ruh ve sinir sağlığı alanında, koruma, teda-
vi, rehabilitasyon, eğitim ve araştırma hizmetleri görmek ve bu hizmetlerin bilim-
sel düzeyini yükseltmeğe çalışmaktır.
Dernek bu amacını gerçekleştirmek için: Bilimsel toplantılar ve yayınlar yapmak; 
ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, ruh ve sinir sağlığına yönelik çalışmaları destek-
lemek; bilimsel araştırmalar yapmak ve araştırıcıları desteklemek faaliyetlerinde 
bulunur. 
Amaçlarını gerçekleştirebilmek için Dernek yasal koşulları yerine getirerek, benzer 
amaçları bulunan ve politika ile uğraşmayan başka ulusal ya da uluslararası bilim-
sel derneklerle işbirliği kurabilir ve bu nitelikteki kuruluşlara üye olabilir. 

Madde 3. 
Dernek politika ile uğraşmaz. 

kUrUCU ÜYeLer

Madde 4.
Derneğin kurucuları aşağıda gösterilmiştir. Hepsi de T.C vatandaşıdır.

Prof. Dr. Doğan Karan 
Hacettepe Üniversitesi Rektörü ANKARA

Prof. Dr. M. Orhan Öztürk
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Başkanı Ankara

Prof. Dr. Turgut Zileli
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölüm Başkanı Ankara

Prof. Dr. Leyla Zileli 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Ankara

Prof. Dr. Yusuf Savaşır
Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Ankara

Dr. Taner Özek
SSK. Hastanesi Bursa

Dr. Atilla Turgay
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Ankara
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Dr. Fatih Öztürk 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Öğretim görevlisi Ankara

Dr. Sunar Birsöz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Görevlisi Ankara

Dr. Cevdet Aykan
Cumhuriyet Senatosu Üyesi, T.B.M.M. Ankara

Dr. Mehmet Ünal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Görevlisi Ankara 

Dr. Aslan Ebiri
SSK. Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Zonguldak

Dr. Gülsün Katun
S.S.Y.B. RUH Sağlığı Dispanseri uzmanı, Ankara

Doç. Dr. Işık Savaşır
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Ankara

ÜYeLik

Madde 5.
Derneğin kurucu, asil ve fahri üyelikleri vardır. Bütün üyelikler için medeni hak-
ları kullanabilmek, 18 yaşını bitirmiş olmak ve Dernekler Kanununa göre dernek 
kurma hakkına sahip olmak gerekir. Yabancıların derneklere üye olabilmeleri için 
Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet 
etme hakkına sahip bulunması da gereklidir. Üyelik için başvuruları dernek yöne-
tim kurulu en geç 30 gün içinde karara bağlar. 

a) Kurucu üyeler geçici olup, derneğin kurulmasında teşebbüs edenlerdir. İlk 
genel kurul toplantısında gizli oy ile yapılacak seçim sonuna kadar görevlile-
rine devam ederler

b) Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı derneğine üye olabilmek için 2 asil üyenin öner-
diği kişilerin 10 TL giriş ödentisini vermeleri, üye kayıt formunu doldurma-
ları ve 1 adet vesikalık fotoğrafla birlikte başvurmaları gerekir.

c) Fahri Üye: Yurt içinde ya da dışında Derneğe yakın ilgi göstererek maddi 
manevi önemli yardım ve destek sağlayan veya uluslararası bilimsel çalışma-
lar yapmış Türk ve yabancı bilim adamlarına Yönetim Kurulunun önerisi ve 
Genel Kurulda üçte iki oy çokluğu ile fahri üyelik verilir. 

Madde 6.
Yıllık üyelik ödentisi 10 TL’dir. Yıllık ödentisini her hangi bir nedenle vermeyen 
üye genel kurula katılamaz.

Madde 7.
Her üye istediği zaman ve yazılı işlemde bulunarak üyelikten ayrılabilir. Hiç kimse 
Dernekte üye kalmağa zorlanamaz.
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ÜYeLikTen ÇıkArıLMA

Madde 8. 
Tüzüğün amaçlarına aykırı eylemlerde bulunan ve derneğe zarar veren bir üye yöne-
tim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Vefat eden üyeler ve yurtdışına yerleşen üyeler 
üyelik defterine gerekçe yazılarak üyelikten çıkarılır/çıkarılabilir. Üyelikten ayrılanla-
rın veya çıkarılanların, üyeliği düşenlerin ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez. 

Derneğin OrGAnLArı

Madde 9. 
Derneğin organları şunlardır

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

GeneL kUrUL

Madde 10.
Derneğin en yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Olağan ve ola-
ğan üstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Madde 11.
Olağan Genel Kurul, yönetim kurulunun çağrısı üzerine üç yılda bir Mart ayında 
toplanır.

Madde 12.
Olağanüstü Genel Kurul

a) Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü durumlarda 
b) Genel kurulda oy hakkı olan üyelerden en az beşte birinin yazılı başvurma-

ları üzerine toplanır. 

Toplantıya çağrı:
Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından dernekler yasasında ön-
görülen usul ve şekle uygun olarak ve toplantı tarihinden en az 15 gün önceden, 
günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında 
ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine 
ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanıl-
mak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 
toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da be-
lirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden 
az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de 
belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek 
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ya da derneğin web sitesinden üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci top-
lantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı 
bir defadan fazla geri bırakılamaz. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin 
beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu genel kurulu bir ay içinde top-
lantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden 
birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek 
üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görev-
lendirir. Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük 
mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler 
yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı ye-
rine girerler. Toplantı derneklerle ilgili mevzuatta belirlenen usule göre yürütülür. 
Genel Kurul Ankara’da toplanır. 

Madde 13.
Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesi için katılma hakkı bulunan üye tam sa-
yısının, yarıdan bir fazlasının bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağ-
lanmazsa, ikinci toplantıda hazır bulunanlarla yapılır. Ancak bu toplantıya katılan 
üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki 
katından aşağı olamaz.

Madde 14.
Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek organlarının seçimi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulu-

nun aklanması 
ç) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek 

kabulü
d) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz 

malların satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
e) Derneğin benzer amaçlı ulusal ve ya uluslararası federasyona veya birliğe 

katılması, ayrılmasının kararlaştırılması
f) Derneğin feshi
g) Mevzuata uygun ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen di-

ğer görevlerin görülmesi.

Madde 15.
Genel Kurulda seçimler gizli oyla yapılır ve bütün kararlar açık veya gizli oyla 
alınır. Teklifler bir tek üye veya üyeler tarafından yazılı olarak Yönetim Kuruluna 
yapılır. Yönetim Kurulu bunları ilk genel kurul toplantısında gündeme koyar. 

Madde 16.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zo-
rundadır. Genel Kurulda sadece gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak mevcut 
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üyenin onda biri tarafından görüşülmesi istenilen hususların gündeme alınması 
zorunludur.

Madde 17.
Genel kurul toplantılarında kararlar çoğunlukla alınır. Ancak, fahri üyelik, tüzük-
te değişiklik yapılması, derneğin feshi veya taşınmaz mallarla ilgili konular için 
yapılacak genel kurul toplantılarında kararlar üçte iki çoğunlukla alınır. Tüzük 
değişikliği teklifleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Tüzük değişikliği yapı-
labilmesi için Genel Kurulun katılma hakkı bulunan üyelerinin üçte ikisinin katı-
lımıyla toplanması gerekmektedir. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplan-
tının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Ancak bu 
ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme kurullarının asil ve ye-
dek üye sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği oylaması 
açık olarak yapılır. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar yeter sayısı, toplantıya 
katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir.

Madde 18.
Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarında dinleyici olarak bulunabilirler. Dilekleri-
ni söyleyebilirler ancak hiçbir konuda oy kullanamazlar. İstedikleri takdirde üyelik 
ödentisi verebilirler.

Madde 19.
Genel Kurul toplantısına ait tutanak Yönetim Kurulu tarafından ilgili resmi ma-
kamlara sunulur.

YöneTiM kUrULU

Madde 20.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla, üyeler arasından seçilecek beş 
asil, beş yedek üyeden oluşur. Seçimde alınan oy sayısına göre yapılacak sıralama-
da ilk beş asil üye, sonraki beş kişi de yedek sayılırlar.

Madde 21.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçı-
na yetki vermek.

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döne-
me ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

c) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yet-
kileri kullanmak.

Madde 22.
Yönetim Kurulu kendi arasında yapacağı ilk toplantıda bir başkan, bir başkan yar-
dımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ve bir de veznedar seçer.
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Madde 23.
Başkan: Derneği temsil ve yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim-
den sorumludur.

Madde 24.
Başkan yardımcısı: Başkan olmadığı zaman başkana vekâlet eder.

Madde 25.
Genel Sekreter: Yönetim Kurulunun oluru ile toplantı gündemini hazırlar, yazış-
maları yapar ve başkanla birlikte yönetim işlerini yürütür.

Madde 26.
Sayman: Derneğin gelir ve giderlerini dernekler kanunda gösterilen usullere göre 
tutar, gelir makbuzlarını ve gider faturalarını başkanla birlikte imza eder. 

Madde 27. 
Veznedar: Derneğin gelirini başkan ve saymanın imzası bulunan makbuzlar karşı-
lığında toplar. Bunları iki gün içinde bankada açılan hesaba yatırır.

Madde 28. 
Yönetim Kurulu, konferans, yayın, açık oturum, sempozyum vs. düzenlenmesi için 
bilimsel amaçlı kurullar kurabilir. Bu kurul, kendisine verilen görevin tamamlan-
masında, düzenleyici gelir-gider çizelge ve raporunu, ilgili diğer belgelerle birlikte 
görevin tamamlanmasını izleyen bir haftalık süre içinde Yönetim Kuruluna verir. 

Madde 29. 
Yönetim kurulu en az üç ayda bir kez olmak üzere başkanın çağrısı ile toplanır. 
Yönetim kurulu toplantıları en az üç üyenin bulunması ile açılır. Eşit oylarda baş-
kanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır.

Madde 30. 
Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulun-
dan çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda boşalan üyelik yerine sırada olan yedek 
üye göreve çağırılır.

Madde 31. 
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden 
sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim 
kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrı-
lır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine 
mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 
üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 32. 
Yönetim Kurulu, görev süresi dolunca, derneğin bu süre sonundaki genel durumu-
nu gösteren bir raporu üyelerin ortak sorumluluğu altında Genel Kurula sunmak 
zorundadır.
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Madde 33. 
İç Denetim: İç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu 
tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yap-
tırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim 
yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

DeneTLeMe kUrULU

Madde 34. 
Denetleme Kurulu Genel kurulca üyeler arasından seçilecek üç asil, üç yedek üye-
den kuruludur. 

Madde 35. 
Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneğin hesaplarını, bilançosunu, kar zarar cetvelini denetlemek ve usulü-
ne uygun şekilde yapılmasını sağlamak.

b) Denetlemeyi her on iki ayda bir yapmak ve sonuçları bir raporla yönetim 
kuruluna vermek.

c) Üç yılda bir genel kurula derneğin mali durumunu gösterir rapor vermek.
Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak oy kullanamazlar.

OrGAnLArA SeÇiLenLerin iDAreYe BiLDiriLMeSi

Madde 36. 
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen bir ay içinde, Yönetim Kurulu başkanı ta-
rafından, yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, 
meslekleri ve adresleri, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki ami-
rine bildirilir.

GeLir ve GiDerLer 

Madde 37. 
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üye ödentisi
b) Bilimsel amaçlı faaliyetlerden elde edilen gelirler 
c) Dernek mülkünden elde edilen gelirler
d) Bankalardaki paraların faizleri
e) Bağış ve yardımlar
f) Yayınlardan gelen gelirler

Madde 38.
a) Derneğin kasasında bulundurulacak para miktarı 2000 TL’dir. 
b) Yönetim Kurulu kararı ile devlet tahvilleri, alınabilir. Bunlar da bankalarda 

saklanır.
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c) Bankalardan para çekilmesinde, yatırılmasında, naklinde ve dernek adına 
yapılan ödemelerde Yönetim Kurulunca yetki verilen yönetim kurulu üyesi-
nin/üyelerinin imzası gereklidir.

d) 1.Yönetim Kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya 
kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit 
edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ih-
tiva eden ve Dernekler Yönetmeliğinde yer verildiği biçimiyle Yetki Belgesi 
dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu 
başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir 
tahsil edebilir.

2.Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok üç yıl olarak belirlenir. 
Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin 
bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, 
işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edil-
mesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yö-
netim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi 
yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Madde 39. 
Derneğin giderleri şunlardır:

a) Büro ile ilgili ve idari masraflar
b) Demirbaş eşya masrafları
c) Yayın ve yazışma masrafları
d) Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer masraflar (ruh ve sinir sağlığına 

katkısı olabilecek bilimsel çalışmaları desteklemek için yapılacak olan mas-
raflar).

e) Derneğin kuruluş amacında belirttiği çalışmaları desteklemek için yapılan 
masraflar

Madde 40. 
Dernek adına yapılan bütün harcamalar her durumda belgelendirilir. Yapılan öde-
meler için ‘Alındı’ veya fatura alma olanaksızlığında bu durum saymanın imzasını 
taşıyan bir yazı veya tutanakla saptanır. 

Madde 41. 
Dernek, tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek için taşınmaz mallar edinebilir. 
Derneğe bağışlanan ve fakat amaç dışında kalan taşınmaz malların devir edilme-
sine, satılmasına, bunlar üzerindeki ayni haklar tesisine Genel Kurul karar verir. 
Taşınır malların devredilmesine, satılmasına veya bunlar üzerinde ayni haklar te-
sisine Yönetim Kurulu karar verir.

Madde 42. 
Borçlanma Usulü: Dernek amacını gerçekleştirebilmek ve faaliyetlerini yürütebil-
mek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.
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FeSiH ve TASFiYe

Madde 43. 
Derneğin feshi: Dernekler Kanununun ilgili maddesi hükümlerine bağlıdır. Genel 
kurul üyelerinin en az üçte ikisinin hazır bulunmaları ile dernek kendisini fesih 
kararı alabilir. Bu konuda toplanma aynı kanunun ilgili maddelerine göre olur. Fe-
sih halinde derneğin mal ve paraları genel kurulun karar vereceği benzer amaçlı 
bir derneğe bırakılır.

Madde 44. 
Dernek işleri için görevlendirilen kişiler il dışına çıktıklarında zorunlu giderleri 
karşılanır.

Dernek DeFTerLeri

Madde 45. 
Dernek adına Merkez Yönetim Kurulu’nun noterce veya dernekler birimince 
onaylandıktan sonra tutmak zorunda olduğu defterler şunlardır: 

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere 
yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe gi-
riş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat 
miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu 
deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyala-
nır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak sure-
tiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık 
ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1 inci, 2 inci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço 

esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli 

Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği 
yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri 
esaslarına göre yapılır.

Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması duru-
munda envanter defteri, Dernekler Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak 
şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 
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diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak 
elektronik ortamda da tutulabilir.

Madde 46. 
Derneğin şubesi kurulamaz. Derneğin tek temsilcisi genel merkezdir.

Madde 47. 
Bu tüzükte öngörülen durumlar ve yetkiler dışında dernek adına herhangi bir ta-
ahhütte bulunulmaz. Aksi olursa imza sahipleri şahsen sorumlu sayılırlar.
Bu tüzük 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 04.11.2004 tarih 
ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile Yö-
netmeliklere göre hazırlanmış olup, açık hüküm bulunmayan hallerde adı geçen 
kanun hükümleri uygulanır.



KURULUŞ TARİHİ : 04.01.1954
DERNEK KODU : 06.07.004

Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği, Bakanlar Kurulu’nun  
06.10.1961 gün ve 5/1744 sayılı kararı ile kamu yararına derneklerdendir. Basım Tarihi : 19.08.2021



TÜRKİYE 
SİNİR ve RUH SAĞLIĞI 

DERNEĞİ  
TÜZÜĞÜ

Bu tüzük 5253 sayılı Dernekler Kanununun gerektirdiği düzenlemeler uyarınca 
05.04.2021 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklikleri kapsayan, 
mevcut Dernekler Mevzuatına uygun hale getirilmiş Dernek Tüzüğüdür.


