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EK -1 SABANCI ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

Madde
6.2

6.3

6.4

Mevcut
II. BÖLÜM ÜYELİK TÜRLERİ ÜYE OLMA
KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ
Onursal Üye
Ülkeye, ÜNİVERSİTE’ye ya da DERNEK amaç ve
çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri
veya katkıları olan kişilerle üyeler topluluğu
arasında bulunmasında yarar görülenler,
Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un
onayı ile Onursal Üye olarak seçilebilirler.
Onursal Üyeler, dernek organlarına seçilme ve
seçme haklarına sahip değildir. Onursal Üyeler
giriş ödentisi ve yıllık aidat ödentilerini
vermekle yükümlü olmamakla beraber
diledikleri takdirde yıllık aidat verebilirler.
Fahri Üye
SÜ mezunu olmadıkları için DERNEK'e asli üye
olamayan, en az beş yıldır ÜNİVERSİTE'de çalışan
personelden aşağıdaki koşullara uyanlar Yönetim
Kurulunun oybirliği ile alacağı kararla DERNEK'e
üye olabilirler:
SÜ’de tam zamanlı öğretim üyesi, öğretim
görevlisi ve okutman olarak görev yapan
akademik personel ile üniversite mezunu olmak
koşulu ile müdür ve daha yukarı düzeydeki
ÜNİVERSİTE idari personeli.
Fahri Üyeler, Giriş Ödentisi ve yıllık ödentileri
isterlerse öderler, toplantılara katılır, söz alır,
konuşur ancak Dernek organlarına seçme ve
seçilme hakkına sahip olamazlar.
DERNEK’in Asli Üyelerine sağladığı dönemsel
ve yıllık haklardan üyelikleri devam ettiği ve
yıllık ödenti verdikleri sürece faydalanabilirler.
Sınıf Temsilcisi
Üniversiteden mezun olacak Lisans ve
Lisansüstü sınıflar, mezun olacağı sene
içerisinde DERNEK ‘in organize edeceği
seçimlerle DERNEK bünyesinde mezuniyetini
takiben kendi sınıfını temsil etmeye devam
edecek birer kişiyi belirler. Seçilen kişiler,
mezuniyet yükümlülüklerini tamamladıktan
sonra otomatik olarak Sınıf Temsilcisi sıfatı ile
DERNEK Asli Üyesi olur. Bu üye, kendi
mezuniyet sınıfının DERNEK'e üye olma,
DERNEK'e bağışta bulunma, DERNEK
çalışmalarına katkıda bulunma gibi konularda
DERNEK ile kendi mezuniyet sınıfı arasında ki

Önerilen
II. BÖLÜM ÜYELİK TÜRLERİ ÜYE OLMA KOŞULLARI VE
İŞLEMLERİ
Onursal Üye
Ülkeye, ÜNİVERSİTE’ye ya da DERNEK amaç ve çalışma
konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan
kişilerle üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar
görülenler, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un
onayı ile Onursal Üye olarak seçilebilirler. Onursal Üyeler,
dernek organlarına seçilme ve seçme haklarına sahip
değildir. Onursal Üyeler giriş ödentisi ve yıllık aidat
ödentilerini vermekle yükümlü değildir. DERNEK’in Asli
Üyelerine sağladığı dönemsel ve yıllık haklardan
faydalanabilirler.
Fahri Üye
SÜ mezunu olmadıkları için DERNEK'e asli üye olamayan,
en az beş yıldır ÜNİVERSİTE'de çalışan personelden
aşağıdaki koşullara uyanlar Yönetim Kurulunun oybirliği ile
alacağı kararla DERNEK'e üye olabilirler:
SÜ’de tam zamanlı öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve
okutman olarak görev yapan akademik personel ile
üniversite mezunu olmak koşulu ile müdür ve daha
yukarı düzeydeki ÜNİVERSİTE idari personeli.
Fahri Üyeler, giriş ödentisi ve yıllık aidat ödentilerini
vermekle yükümlü değildir, toplantılara katılabilir söz
alabilir ancak Dernek organlarına seçme ve seçilme
hakkına sahip olamazlar.
DERNEK’in Asli Üyelerine sağladığı dönemsel ve yıllık
haklardan üyelikleri devam ettiği ve yıllık ödenti
verdikleri sürece faydalanabilirler.

Sınıf Temsilcisi
Sabancı Üniversitesi Mezuniyet Sınıfı Komitesi tarafından
organize edilen seçimlerle mezuniyet sınıfını temsil
etmek üzere seçilen kişiler,mezuniyetlerini takiben
DERNEK’e üye olmaları durumunda isterlerse kendi
sınıflarının sınıf temsilcisi olabilirler. Bu kişiler, kendi
mezuniyet sınıfının DERNEK’e üye olması, DERNEK’e
bağışta bulunması, DERNEK çalışmalarına katkıda
bulunması gibi konularda DERNEK ile kendi mezuniyet
sınıfı arasındaki iletişime destek olurlar.
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iletişimden, evrak trafiğinden ve bilgi
alışverişinden DERNEK Yönetim Kurulu ile
birlikte sorumludur. Bu üye her Genel Kurul'dan
bir ay önce Genel Kurul 'a sunulacak Faaliyet
Raporuna eklemek üzere çalışmalarını
raporlandırır. Bu üye ilk üyelik senesinde ödenti
vermekle yükümlü değildir. Bu üyenin kendi
sınıfı tarafından organize edilecek bir seçimle
göreve ikinci kez seçilmesi ya da değiştirilmesi
durumunda yıllık ödenti ödeme yükümlülüğü
başlar. Sınıf Temsilcisi sıfatı ile DERNEK'e üye
olan mezunlar aynı zamanda, Asil Üyelerin
sahip olduğu haklara ve yükümlülüklere
sahiptir.
Ön Üyelik
Öğrencilerin mezunlarla kaynaşmasını ve Dernek
faaliyetlerine yardımcı olmalarını sağlamak
amacıyla Üniversite’nin herhangi bir önlisans,
lisans ve lisansüstü programına halen devam
etmekte olan öğrenciler de Asil Üyeliğe hazırlık
amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından Derneğe Ön
Üye olarak kabul edilebilir ve Yönetim
Kurulu’nun oy çoğunluğuyla aldığı karar ile ön
üye olması gerçekleşir.
Ön üyeler, asıl üyelerin Derneğe giriş ödentisi ve
yıllık aidat ödentisi toplamının yarısı tutarında
ön üyelik aidatı öderler, organlara seçme,
seçilme hakları dışında asli üyelerin sahip
olduğu tüm haklardan yararlanırlar. Genel Kurul
toplantısını misafir olarak dinlerler.
Üniversite’nin herhangi bir önlisans, lisans ve
lisansüstü programından mezun olan ön üyeler,
Yönetim Kurulu Üyelerinden bir tanesinin teklifi
üzerine veya ön üyenin kendi başvurusu üzerine
Yönetim Kurulu’nun oy çoğunluğuyla alacağı
kararla asli üyeliğe geçirilir.
ASİL ÜYELİK İŞLEMLERİ
Asli üyelik koşullarını taşıyan adayların DERNEK
'e kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler
uygulanır.
7.1 Adayın Üyelik Formu'nu doldurup
imzalaması, TC Yeni Kimlik Numarası ve Yıllık
Aidat Ödentisini ödediğine dair belge ile birlikte
DERNEK Yönetim Kurulu Başkanlığı 'na
sunması,
7.2 Şubelere yapılan üyelik başvurularının Şube
Yönetim Kurulunca değerIendirilerek,
değerlendirme ile birlikte DERNEK Yönetim
Kurulu Başkanlığına gönderilmesi, 7.3 Üyelik

Ön Üyelik
Öğrencilerin mezunlarla kaynaşmasını ve Dernek
faaliyetlerine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla
Üniversite’nin herhangi bir önlisans, lisans ve lisansüstü
programına halen devam etmekte olan öğrenciler de Asil
Üyeliğe hazırlık amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından
Derneğe Ön Üye olarak kabul edilebilir ve Yönetim
Kurulu’nun oy çoğunluğuyla aldığı karar ile ön üye olması
gerçekleşir.
Ön üyeler,aidat ödentisi ödemezler,organlara seçme,
seçilme hakları dışında Asil Üyelerin sahip olduğu tüm
haklardan yararlanırlar. Genel Kurul toplantısını misafir
olarak dinlerler.
Üniversite’nin herhangi bir önlisans, lisans ve lisansüstü
programından mezun olan ön üyeler, ön üyenin kendi
yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu’nun oy
çoğunluğuyla alacağı kararla asli üyeliğe geçirilir.

ASİL ÜYELİK İŞLEMLERİ
Asli üyelik koşullarını taşıyan adayların DERNEK 'e
kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.
7.1 Adaylar Üyelik başvurunu ve giriş ücreti ile yıllık aidatı
ödediğine dair belge ile birlikte yazılı veya eletronik
ortamda ileterek Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
sunarlar.
7.2 Şubelere yapılan üyelik başvurularının Şube Yönetim
Kurulunca değerIendirilerek,
değerlendirme ile
birlikte DERNEK Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderdilir.
7.3 Üyelik formu ve Yıllık Aidat ödentisi ile giriş ücretinin
ödendiğine dair belgenin Derneke Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na ulaştığı tarihi izleyen en çok otuz gün içinde
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Formunun DERNEK Yönetim Kurulu
Başkanlığı'nca alındığı tarihi izleyen en geç
30 (otuz) gün içinde gerekli araştırma ve
incelemenin yapılarak isteğin kabul, ya da red
edildiğine ilişkin cevabın gerekçeleri ile birlikte
verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile
15
(onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin
yerine getirilmesinin istenmesi, 7.4 Adayın
belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine
getirmesinden sonra "Dernek Üye Defteri”ne
kimliğinin işlenmesi ve "Üye Kimlik Belgesi”nin
verilmesi.
Kurucu Asli üyeler, DERNEK 'in kuruluşu tarihi
itibariyle üye olup, üyelik formunu
doldurduktan sonra yukarıdaki işlemlere gerek
kalmaksızın, DERNEK yönetimince
üyelikleri
"Dernek Üye Defteri” ne işlenir ve "Üye Kimlik
Belgesi” verilir.
ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÜYELİĞİN
DONDURULMASI
ÜYELİKTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ÜYENİN
MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 9 : Dernek üyeliği için kanunda veya
tüzükte aranılan nitelikleri sonradan
kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona
erer.
9.1 Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Ölüm halinde veya çıkarılma kararı alınmasıyla
veya üyelikten çıkma talebi ile üyenin dernek
üyeliği sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim
Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek
üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa
dilekçesi Yönetim Kurulu'na ulaştığı anda
üyelikten ayrılmış sayılır.

gerekli araştırma ve inceleme yapılarak istek Yönetim
Kurulunca karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru
sahibine bildirilir.
7.4 Başvurusu Kabul edilen aday, bu amaçla tutulacak
deftere kaydedilir ve Üye Kimlik Belgesi verilir.Kurucu Asli
üyeler, DERNEK 'in kuruluşu tarihi itibariyle üye olup,
üyelik formunu
doldurduktan sonra yukarıdaki
işlemlere gerek kalmaksızın, DERNEK yönetimince
üyelikleri "Dernek Üye Defteri” ne işlenir ve "Üye Kimlik
Belgesi” verilir.

ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 9 Üyelik ölüm ile kendiliğinden sonar erer. Her
üye, Yönetim Kuruluna ıslak imzası ile birlikte yazılı olarak
ayrılmak istediğini bidirmek koşuluyla Dernek
üyeliğinden istifa edebilir. Ancak, kişinin üyelikten
ayrılması birikmiş borçlarını sona erdirmez, kişi birikmiş
borçlarını ödemekle yükümlüdür.

9.2 Ancak, üyelikten çıkan veya çıkarılan üye
Dernek'e olan birikmiş borçlarını ödemekle
yükümlüdür. Ölüm halinde veya üyelikten çıkan
veya çıkarılan üyenin derneğe yaptığı
ödemeleri geri ödenmez.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 10 : Üyelikten çıkarılma aşağıda
belirtilen nedenlerden birinin tespiti halinde,
üyelik kaydının DERNEK Yönetim Kurulunca
silinmesiyle gerçekleştirilir.
10.1 Dernekler yasasında tanımlanan şartlara
göre, üye olma hakkını yitirmek,

Madde 10 :Dernek Üyeliği aşağıdaki hallerde Yönetim
Kurulu Kararı ile sona erdirilebilir;
10.1 Dernekler Kanunu ve mevzuatı ile Dernek
Tüzüğü’nde belirlenmiş olan üye olma niteliklerini
kaybetmek veya bu nitelikleri taşımadığı anlaşılmak,
10.2 Tüzüğün 6.1’inci maddesinde belirtilmiş olan üyeliğe
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10.2 Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu
çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri
sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır.
Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son
kararı verir.
10.3 Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt
defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak
iddia edemez.

ilişkin ilk ve yükümlülüklere aykırı davranmak,
10.3 Yıllık üye aidatlarını üst üste iki defa ödememek,
10.4 Dernekler Kanununda sayılan fiiller ve suçlar ile Türk
Ceza Kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle
hakkında bir mahkuniyet kararı verilen üyenin dernek
üyeliği, mahkumiyet kararının kesinleştiği tarihte bir
karara gerek duymaksızın kendiliğinden düşer,
10.5 Üyeliğin sona ermesine ilişkin işlemler ve itiraz
yolları aşağıda belirtilmiştir;
10.5.1 Üyenin üyelikten çıkarılmasın Yönetim Kurulu Asil
Üyelerinden en az 3’ünün oyu ile karar verilir,
10.5.2 Kararı takp eden 15 gün içinde üyeye üyelikten
çıkarıldığı bildirilir,
10.5.3 Üyenin bildirimi takiben 30 gün itiraz hakkı
bulunur, bu süre içinde itiraz etmeyen üyenin kaydı
silinir. Haklı sebep ile itiraz eden üyenin kaydı silinir. Haklı
sebep ile itiraz eden üyenin itirazı takip eden ilk Genel
Kurul’da değerlendirilerek karara bağlanır.
10.6 Üyelikten kendi isteği ile ayrılanlar, üyelikten ihraç
edilenler veya üyeliği kendiliğinden düşenler Dernek
malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

Madde 13 : DERNEK Genel Kurulunun
toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler
uygulanır.

Madde 13 : DERNEK Genel Kurulunun toplantıya
çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.
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13.1 DERNEK Yönetim Kurulu, Genel Kurula
katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en
az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi
bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da
elektronik posta ile bildirilmek suretiyle
toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk
sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,
2. toplantının hangi gün, saat ve yerde
yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci
toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60
günden fazla olamaz.

13.1 DERNEK Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma
hakkına sahip üyeler listesini saptar ve ödenti borçlarının
en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için
borçlu üyelere yazılı olarak veya elektronik iletişim
araçlarıyla uyarıda bulunurlar.Genel kurula katılma hakkı
bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri
ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da
elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya
çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle
toplantı yapılamazsa, 2. toplantının hangi gün, saat ve
yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı
arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.
13.5 Genel Kurul’da yapılacka olan Yönetim Kurulu
seçimine aday olmak isteyen kişilerin üyeliklerinin
kontrolü için isimlerini liste halinde Genel Kurul
toplantısından en az 15 gün öncesinde Yönetim
Kurulu’na bildirmeleri gerekmektedir.
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GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

14.5 Toplantıda görüşülen konular ve alınan
kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile
yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı
sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim
kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu
başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni
seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim
etmekten sorumludur.

14.5 Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir
tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Divan Sekreterleri
tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak
ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.
Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve
yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim
etmekten sorumludur.

Madde 15 : GeneI Kurul'un oy kullanma ve karar
alma usul ve şekilleri

Madde 15 : GeneI Kurul'un oy kullanma ve karar alma
usul ve şekilleri

15.1 Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu
üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer
konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa
açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı
tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy
pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan
sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy
vermenin bitiminden sonra açık dökümü
yapılarak belirlenen oylardır.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

15.1 Genel kurulda, Yönetim ve Denetim ve Disiplin
Kurulu üyelerin seçimleri liste şekilden ve gizli oylama ile
diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa
açık olarak oylanır. Gizli oylar, Divan Başkanı tarafından
mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler
tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması
ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü
yapılarak belirlenen oylardır.

17.2 Türk yasalarına göre DERNEK 'in amaç ve
çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,
17.3 Yeni çalışma dönemi çalışma programı ile
yıllık bütçesini görüşüp onaylamak, giriş ve yıllık
ödenti miktarlarını belirleme konusunda Yönetim
Kuruluna yetki vermek.
17.4 Çalışma dönemi Yönetim, Denetleme ve
Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerini daha
önce DERNEK'ten herhangi bir disiplin cezası
almamış üyeler içinden varsa liste halinde
kurulların ayrı ayrı, liste yoksa adayların teker
teker oylanması suretiyle açık oyla seçilir.

17.2 Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre DERNEK 'in amaç
ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,
17.3 Yeni çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık
bütçesini görüşüp onaylamak, giriş ve yıllık ödenti
miktarlarını belirleme konusunda Yönetim Kuruluna yetki
vermek.
17.4 Çalışma dönemi Yönetim, Denetleme ve Disiplin
Kurullarının asil ve yedek üyelerini daha önce
DERNEK'ten herhangi bir disiplin cezası almamış üyeler
içinden varsa liste halinde, liste yoksa adayların teker
teker oylanması suretiyle açık oyla seçilir.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

18.1 Yönetim Kurulu, gizli oyla iki yıl için seçilmiş
5 (beş) asıl üye ile 5 (beş) yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kuruluna aday olabilmek için
DERNEK'ten daha önce herhangi bir disiplin
cezası almamış olmak zorunludur.
18.3 Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul
toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile
görev yapar.

18.1 Yönetim Kurulu, gizli oyl üç yıl için seçilmiş 5 (beş) asıl
üye ile 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna
aday olabilmek için DERNEK'ten daha önce herhangi bir
disiplin cezası almamış olmak zorunludur.
18.3 Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından
başlamak üzere üç yıl süre ile görev yapar.
18.5 Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi
şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının
yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

6
18.5 Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber
edilmesi şartıyla her zaman toplantıya
çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir
fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar,
toplantıya katılan üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile alınır.

Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile alınır.
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DENETLEME KURULU

DENETLEME KURULU
Madde 20 : DERNEK’in yetkili denetim organı olan
Denetleme Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla üç yıI için
seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı
yeter sayısı 2 (iki) dir. Denetleme Kurulu seçimden
sonraki ilk toplantısında bir Başkan seçer.
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Madde 20 : DERNEK’in yetkili denetim organı
olan Denetleme Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla
iki yıI için seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek
üyeden oluşur. Denetleme Kurulu en az üç ayda
bir toplanır. Toplantı yeter sayısı 2 (iki) dir.
Denetleme Kurulu seçimden sonraki ilk
toplantısında bir Başkan seçer.
DİSİPLİN KURULU
Madde 21 : Disiplin Kurulu Genel Kurulda gizli
oyla iki yıl için seçilen 2 (iki) asıl, 2 (iki) yedek
üyeden oluşur. Disiplin Kurulu seçimi izleyen bir
hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir
Başkan ve bir Sekreter seçer.
Disiplin Kuruluna aday olabilmek için DERNEK
'ten daha önce herhangi bir disiplin cezası
almamış olmak zorunludur.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca veya üyeler
tarafından kendisine yansıtılan konuları karara
bağlar. İhtiyaç halinde re'sen toplanabilir.
Disiplin Kurulu çalışmalarını "Disiplin Kurulu
Yönetmeliği” esaslarına göre yürütür.

Madde 21 : Disiplin Kurulu Genel Kurulda gizli oyla üç yıl
için seçilen 2 (iki) asıl, 2 (iki) yedek üyeden oluşur.
Disiplin Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk
toplantısında bir Başkan ve bir Sekreter seçer.
Disiplin Kuruluna aday olabilmek için DERNEK 'ten daha
önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak
zorunludur.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca veya üyeler
tarafından kendisine yansıtılan konuları karara bağlar.
İhtiyaç halinde re'sen toplanabilir. Disiplin Kurulu
çalışmalarını "Disiplin Kurulu Yönetmeliği” esaslarına
göre yürütür.

22

DANIŞMA KURULU

DANIŞMA KURULU

29

Madde 22 : Danışma Kurulu Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen aşağıdaki üyelerden
oluşur.
ŞUBE DENETLEME KURULU

Madde 22 : Danışma Kurulu Yönetim Kurulu tarafından
isteğe bağlı olarak kurulur ve belirlenen aşağıdaki
üyelerden oluşur.
ŞUBE DENETLEME KURULU

29.1 Şubenin yetkili denetim organı olan
Denetleme Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki
yıl için Seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden
oluşur.

29.1 Şubenin yetkili denetim organı olan Denetleme

DERNEK'İN GELİRLERİ

DERNEK'İN GELİRLERİ

37

DİSİPLİN KURULU

Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla üç yıl için Seçilen 3 (üç)
asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

37.1 Giriş Ödentisi
37.1 Giriş Ödentisi
DERNEK asli üyelerinden DERNEK’e kabul
DERNEK Asli Üyelerinden DERNEK’e kabul esnasında bir
esnasında bir defaya özgü olarak alınan bedeldir. defaya özgü olarak alınan bedeldir. Bu bedel Genel

7
Bu bedel Genel Kuru1’un verdiği yetkiyle her yıl
Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.
DERNEK ön üyelerinden Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen bu bedelin yarısı DERNEK’e
ön üye olarak kabul esnasında bir defaya özgü
olarak alınır. Ön üyenin asli üyeliğe geçirilmesi
durumunda ön üyeden giriş ödentisinin
alınmamış diğer yarısı tahsil edilmez.

38.6

Kurul’un verdiği yetkiyle her yıl Yönetim Kurulu tarafından
yeniden belirlenir.

37.2 Yıllık Ödenti
DERNEK asli üyelerinin üyeliklerinin devamı süresince her
yıl ödeme zorunluluğunda oldukları tutardır. Bu tutar
Genel Kurul’un verdiği yetkiyle her yıl Yönetim Kurulu
tarafından yeniden belirlenir. DERNEK ön üyeleri Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen yıllık ödentinin yarısını ön
37.2 Yıllık Ödenti
üyelikleri devam ettiği müddetçe her yıl ödemek
DERNEK asli üyelerinin üyeliklerinin devamı
zorundadır. DERNEK’e yılın yedinci ile onikinci ayları
süresince her yıl ödeme zorunluluğunda oldukları arasında asli üye ya da ön üye olanlardan, bir defaya
tutardır. Bu tutar Genel Kurul’un verdiği yetkiyle mahsus olmak üzere o yıl için üyelik türüne göre
her yıl Yönetim Kurulu tarafından yeniden
belirlenmiş yıllık ödentinin yarısı tahsil edilir.
belirlenir. DERNEK ön üyeleri Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen yıllık ödentinin yarısını ön
üyelikleri devam ettiği müddetçe her yıl ödemek
zorundadır. Ön üyenin asli üyeliğe geçirilmesi
tarihinden itibaren yıllık ödenti asli üyeler için
belirlenmiş tutar üzerinden ödenmek zorundadır.
DERNEK’e yılın yedinci ile onikinci ayları arasında
asli üye ya da ön üye olanlardan, bir defaya
mahsus olmak üzere o yıl için üyelik türüne göre
belirlenmiş yıllık ödentinin yarısı tahsil edilir.
38.6 Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri elektronik 38.6 Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri yazılı veya
ortamda tutulur. Her yılın sonunda çıktısı alınan elektronik ortamda tutulur. Her yılın sonunda çıktısı
Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defterinin sayfaları
alınan Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defterinin sayfaları sıra
sıra numarasıyla teselsül edildiğine bakılarak, bu numarasıyla teselsül edildiğine bakılarak, bu sayfalar
sayfalar teker teker İl Dernekler Müdürlüğünün teker teker İl Dernekler Müdürlüğü’nün mühürü ile
mühürü ile sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi
ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü
belirtilerek, İl Dernekler Müdürü tarafından imzalanır.
tarafından imzalanır.

39.14.1 39.14.1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
I-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman
tarafından imzalanmış genel kurul toplantı
tutanağı örneği.

39.14.1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve
tarafından imzalanmış genel kurul toplantı
tutanağı örneği.

