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ORGANLARIN SEÇ‹M‹

Madde 19-  Dernek organlar›n›n seçiminde, seçimlerin
yönetilmesi, oylar›n say›m ve dökümü Divan Kurulu ya da
Genel Kurul taraf›ndan seçilecek sand›k kurulunca yap›l›r.
Divan Baflkan›, gündeme göre seçimlere geçilece¤ini ilan
eder ve KAYD organlar›na adayl›k baflvurusu için bir süre
belirler. Bu süre içinde, organlara aday olmak isteyenlerin
isimleri liste halinde divana bildirilir. Seçimler s›ras›nda
oylar›n eflit ç›kmas› üzerine uygulanacak yöntem Genel
Kurulca belirlenir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETK‹LER‹

Madde 20-  Genel Kurulun görev ve yetkileri flunlard›r:

a-  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlar› ile,

gelir-gider raporlar›n› görüflmek, raporlar› kabul etmek
ya da sorumlular hakk›nda ifllem yap›lmas›na karar vermek.

b-  Derne¤in iki y›ll›k bütçesini ve çal›flma raporunu görüflmek
ve karara ba¤lamak.

c-  Dernek organlar›n› seçmek.

ç-  Yurt içi ve yurt d›fl›nda bulunan dernek amac›na uygun
kurulufllara üye olmaya, üyelikten ayr›lmaya karar vermek,
bu kurulufllarda derne¤i temsil edecek kiflileri belirlemek
ya da, bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

d- Tafl›n›r ya da tafl›nmaz mal edinmeye, edinilmifl mallar
üzerinde sat›m, ba¤›fl VB. tasarru�arda bulunmaya karar
vermek ya da bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

e-  Derne¤in borçlanmas›na karar vermek ya da koflullar›n›
belirlemek suretiyle bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki
vermek.

f- Derne¤in ‹ktisadi ‹flletme kurmas›na, iflletmesine ya da
ifllettirilmesine karar vermek ya da bu konularda yönetim
kuruluna yetki vermek.

g- Tüzü¤ü de¤ifltirmek.

¤-  Derne¤in da¤›lmas›na karar vermek.

h-  Tüzükte belirtilen konularda yönetmelik vb. düzenlemeleri
yapmak.

›-  Derne¤in di¤er organlar›n›n kararlar›na yönelik itirazlar›
inceleyip kesin karara ba¤lamak.

i-  Mevzuat›n ve dernek tüzü¤ünün verdi¤i di¤er görevleri
yapmak.

YÖNET‹M KURULU

Madde 21-  Yönetim Kurulu, 13 as›l ve 7 yedek üyeden oluflur.
Yönetim Kurulu’nun as›l ve yedek üyeleri, Genel Kurulca

seçilir. Ayr›lmalar nedeniyle as›l üyeliklerde boflalma
meydana geldi¤inde, yedek üyeler s›rayla göreve ça¤r›l›r.
Yedek üyelerin ça¤r›lmas›na ra¤men Yönetim Kurulu üye
say›s› salt ço¤unlu¤un alt›na düflerse, Genel Kurul otuz gün
içinde toplanmak üzere toplant›ya ça¤r›l›r.

KAYD’N‹N TEMS‹L‹

Madde 22-  KAYD’ni Yönetim Kurulu temsil eder. Temsil
yetkisi Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da üçüncü
flah›slara verilebilir.

GÖREV DA⁄ILIMI

Madde 23-  Yönetim Kurulu, görevi devrald›¤› tarihten itibaren
bir hafta içinde ilk toplant›s›n› yapar. Toplant›ya en yafll› üye
baflkanl›k eder. Toplant›da, bir Baflkan, üç Asbaflkan, bir
Genel Sekreter ve bir Sayman Üye seçer. Di¤er üyelerin de
görevlerini saptar.

BAfiKAN

Madde 24-  Baflkan›n görevleri flunlard›r:

a-  Yönetim Kurulu’na baflkanl›k etmek.

b-  KAYD’ni temsil etmek.

c-  Yönetim Kurulu Üyelerinin, di¤er dernek organlar›n›n ve
birimlerinin düzenli ve uyumlu çal›flmas›n› sa¤lamak.

ç- Mevzuat, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlar›yla kendisine
verilen iflleri yapmak.

ASBAfiKANLAR

Madde 25-  Asbaflkanlar›n görevleri flunlard›r:

a-  Baflkan›n bulunmad›¤› zamanlarda baflkan›n yapaca¤›
görevlendirmeye göre Yönetim Kuruluna baflkanl›k etmek.

b-  Baflkan ve Yönetim Kurulu taraf›ndan kendilerine verilen
di¤er iflleri yapmak.

GENEL SEKRETER

Madde 26-  Genel Sekreterin görevleri flunlard›r:

a-  Yönetim Kurulu toplant› gündemini haz›rlamak.

b-  Toplant› tutana¤› ve karar defterini tutmak.

c-  Derne¤in di¤er defter ve kay›tlar›n›n düzenli ve mevzuata
uygun olarak tutulmas›n› sa¤lamak.

ç-  Genel Kurul’a sunulacak çal›flma raporlar›n› baflkanla
birlikte haz›rlamak.

d-  Derne¤in yaz›flmalar›n› yapmak.








































































