
    DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ ÜYE KAYIT FORMU 
D. Kod: 34-72/015                                                                                                       Üye Kayıt No: 

Kuruluş Tarihi: 25.01.1995 

Adı Soyadı   Uyruğu                            
          

    TC                                    Diğer   

TC Kimlik No            Nüfus Cüzdanı 
Seri No 

         

Baba Adı  Anne Adı  

Doğum Tarihi ….…../………/…………….(Gün/Ay/Yıl) Doğum Yeri  

Eğitim Durumu Lise          Yüksekokul      Lisans          Yüksek lisans          Doktora 

Medeni Hal Evli                             Bekar Evli ise Evlenmeden 
Önceki Soyadı 

 

Meslek  Çalıştığınız 
Servis/Ünite 

 
 

İkamet Adresi  

Çalıştığınız İl  Çalıştığınız 
Kurum 

 

İşyeri Adresi  

   E mail      Cep 
Telefonu 

           

Mezun Olduğu Okul  Kan Grubu  

Diyabet Hemşireliği Sertifika Programına Katıldınız mı?  Evet                                  Hayır 

Evet İse Sertifikayı Almış Olduğunuz Kurum    Yılı ………………………... 

Diyabet Hemşireliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, 
Derneğinizin tüzüğünü inceledim. Tüzükte belirtilen amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunmak istiyorum. 
Dernekler kanununa göre üye olmamda herhangi bir sakınca yoktur. Yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu 
ve yıllık .....................................TL aidat ödemeyi kabul eder üyeliğimin kabulünü dilerim. 
Saygılarımla 
Tarih: ....................................................................İmza: ................................................................................. 
  ........./........./ 20....       Tarih ve……………sayılı yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilmiştir. 

   Yönetim Kurulu Başkanı 
 

İmza Kaşe 
 

Not: Diyabet Hemşireliği Derneği’ ne üyeliğinizin tamamlanabilmesi için ıslak imzalı “Üye Kayıt Formu” ile 2 
adet fotoğraf, Diploma Örneği ya da Çıkış Belgesi ve çalıştığı bölümü belirten kurumdan alınmış belgenin 
aşağıda yer alan iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir.  
 

İLETİŞİM ADRESİ: 

Arş. Gör. Giray ERDOĞAN Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Derbent 
Yerleşkesi Niğde/Merkez. 
Tel: +90 388 211 28 21-2853 / 546 628 34 44                                          E mail: infodhd@yahoo.com  
 

YAPIKREDİ BANKASI Abide Şubesi Hesap No: 80197653        IBAN: TR 22 0006 7010 0000 0080 1976 53 
Not: Üyelik aidatı yıllık 25 TL’dir. Hesaba ödeme yaparken mutlaka üyenin “Adı Soyadı” belirtilmelidir. 

 

 

 
Fotoğraf 

  

mailto:infodhd@yahoo.com


 

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜNDEN ÜYELİK 

İLE İLİŞKİLİ MADDELER 

 

MADDE 1- DERNEĞİN ADI : 

Diyabet Hemşireligi Dernegi (DHD) 

 

MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ : 

Derneğin merkezi Üsküdar İstanbul olup şubesi yoktur 

 

BÖLÜM –1 

KURULUŞ AMACI VE HİZMET KONULARI 

 

 MADDE 3 AMAÇ VE HİZMET KONULARI : 

 

1. Diyabet hemşireligini geliştirmek, Diyabet hemşiresi / 

Diyabetlilere bakım veren hemşireleri diyabetli bireylerin bakım 

gereksinimlerini saptamaları, uygun girişimleri planlayıp 

uygulamaları ve bakımın surekliliğini sağlamaları için 

desteklemek, mesleki gelişmelerini teşvik  etmek  ve geliştirmektir. 

 

2. Diyabetli bireylere hizmet veren kurum, kuruluş ve kişilere diyabet 

hemşireligi alanında rehberlik eder, bu alandaki mesleki uygulama 

esaslarını, etik kuralları değerlendirir ve geliştirir. 

 

3. Diyabet hemşiresi / diyabetlilere bakım veren hemşirelerin 

uygulama standartlarını belirler ve mezuniyet sonrası sertifika 

programlarının ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini 

ve yürütülmesini sağlar. 

 

4. Diyabet hemşiresi / Diyabetlilere bakım veren hemşireler için 

bilimsel amaçlı kitap, dergi vb. yayınlar, elektronik ve diğer iletişim 

araçları ile, bilimsel kurs, seminer, konferans, kongre vb. toplantılar 

düzenleyerek mesleki gelişimlerini destekler. Diyabet hemşireliği 

egitiminde görev alacak elemanlarin mesleki bilgi, görgü ve 

deneyimlerinin artırılması amacıyla yurt içi / yurt dışı olanakları 

sağlar ve destekler. 

 

5. Derneğin tüzük amaçları  doğrultusunda olmak koşulu ile ulusal ya 

da uluslararası ilgili dernek, federasyon ve konfederasyonlara üye 

olur. 

 

6. Mesleki ve bilimsel araştırma ve incelemeler başlatır. Yapılan 

çalışmaları izler, sonuçlarını değerlendirir ve üyelerine duyurur. 

 

7. Diyabetli bireylere hizmet sunan kurum ve kuruluşlarla, hizmetin 

gelişmesine yönelik işbirliği yapar. 

 

8. Türkiye’de diyabetin önlenmesi ve erken tanısı için faaliyetler 

planlar ve uygular, diyabet bakımının iyileştirilmesi için 

diyabetlilere, onların ailelerine, çevresine ve topluma 

yöneliketkinlikler düzenler, bu amaçla planlanan etkinliklere 

katılır. 

 

9. Yurt içinden ve yurt dışından derneğe taşınabilir veya taşınamaz 

mallar ve bağış alabilir. 

 

10. İktisadi işletme kurabilir ve işletebilir. 

 

11. Amaçları ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları 

yapar. 

 

 

 

BÖLÜM –2 

ÜYE OLMA, ÇIKMA VE ÇIKARILMA 

 

MADDE 5- ÜYE OLMA VE ÜYELİK KOŞULLARI : 

Derneğe üye olmak koşulları aşağıda gösterilmiştir. 

* Yurttaşlik haklarini kullanma ehliyetine sahip olmak 

* 2004 tarihi itibariyle en az ön lisans yada lisans 

hemşirelik diplomasına sahip olmak 

* En az 2 yıl hemşirelik deneyimi olmak, 

* Diyabet bakımı için istekli ve ilgili olmak 

 

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödentilerini ödememe nedeni 

dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile 

özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanununun 4 

ve 16 Maddelerinde belirtilen koşullarda olanlar derneğe üye olamazlar. 

 

MADDE 6- ÜYELİK TÜRLERİ : 

Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

Asli Üye : Dernek asil üyeliğine giriş formunu dolduran yıllık üye aidatını 

ödeyerek derneğe asil üye kabul edilen, üye kayıt defterine kaydedilir. Üye, 

üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu 

ile haklardan yararlanan kişidir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı 

ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise özel ve 

genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve 

hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum 

içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Üye zorunlu 

ödentilere eşit olarak katılır, dernekten çıksa veya çıkarılsa bile, üyelikte 

bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. 

Fahri Üye: Derneğe amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygıları bulunanlar 

arasında en az iki üyenin önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile seçilen ve 

dernek için maddi yönden ziyade manevi yönlerden çaba harcayan fahri nitelikli 

üyelerdir. Dernek organlarına seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp dernek 

bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler. Aidat ödemesi 

kendi isteğine bağlıdır. Hemşirelik diplomasına sahip olmayanlar fahri üye 

olabilir. 

 

MADDE 7- ÜYELİK İŞLEMLERİ : 

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amacı ve hizmet konuları ile Ana 

Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını  içerdiklerini 

belirten “Üyelik Bildirimi” ni doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar. 

Dernek yönetim kurulu üyeleri yada kuracağı bir komite aracılığı ile aday 

hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 

(30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir. 

Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş 

ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Üyelik işlemlerinin 

yapılmasına müteakip rozet ve üye kimlik kartları verilir. 

Dernek Yönetim Kurulunca adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup 

hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez. 

 

MADDE 8- ÜYELİKTEN AYRILMA   : 

 

Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda 

Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle dernek 

üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal 

nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde diğerlerinin ise ayrılma 

dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili 

bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır. 

 

MADDE 9- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA : 

Dernek üyeliğinde çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri 

yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle derneğin yaşamasına ve 

amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek, 

 

Derneklere üye olma hakkını yitirme ve dernek ana tüzüğü hükümleri ile 

genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranmak. 

 

Tüm ödentilerini ödemedikleri için üst üste iki olağan genel kurul kabul 

edilmemek. 

İki yıl üst üste üyelik aidatını ödemeyenlerin üyelikleri 1 yıl süre ile askıya 

alınır, bu süre içinde borcunu %25 fazlası ile ödemeyenlerin üyeliklerine son 

verilir, bu sürenin sonunda borçlarını ödeyenlerin üyelikleri devam eder. 

 

Dernekten çıkan ve çıkarılanların ödedikleri aidat ve sair ödentileri geri 

verilmez, derneğe ait rozet ve üye kimlikleri geri alınır. Geri vermeyenler 

hakkında yasal yollara başvurulur. 

 

Dernek     üyeliğinden çıkarılanlar derneğin hiçbir tesisinden 

faydalanamadıkları gibi derneğin hiçbir hizmetinden faydalanamazlar. 

 

Askerliğini yapmamış olan dernek üyelerinin askerlik süresince verilmesi 

gereken üye aidatları bu süre içersinde askıda kalır. Askerlik süresi sona 

erdiğinde tahsil edilir. 

 

 MADDE 10 ÜYELİĞİN SONA ERMESİ : 

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin 

dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Belirtilen durumların birinin tespiti 

halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. 

 

MADDE 11- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ : 

Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye 

hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını 

aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak 

üyeye bildirir. 

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak 

üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurulu itiraz 

edilebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. 

İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. 

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi 

halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel 

Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye 

baş vurma hakkı saklıdır. 

Ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları 

ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara baş vurabilir. 


