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METABOLiK SENDROM DERNEGi
(METSEND)
TUZUGU
DERNEGiN ADI VE MERKEZi:
Madde 1: Dernegin adi " Metabolik Sendrom Dernegi" dir. Dernek bilimsel ve sosyal bir
dernek olup, siyasetle ugra§amaz. Merkezi istanbul'da olup Ttirkiye'nin her tarafmda biirolar,
§Ubeler ve temsilcilikler a<:;abilir. Bagi§ alabilir ya da bagi§ yapabilir.
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DERNEGiN AMA.CI VE FAALiYET KONULARI:
Madde 2: Demegin amaci hipertansiyon, obezite, diabetes mellitus, dislipidemi, aterosklerotik
kalp damar hastahklan, hiperiirisemi, reaktif hipoglisemi ve polikistik over hastahgi ile
karakterize Metabolik Sendrom ile ilgili her tiirlli bilimsel ve sosyal geli§meleri takip etmek,
bu alanlarda egitim toplanhlan, seminerler, kongreler, konferanslar diizenlemek, Metabolik
Sendromu olu§turan hastahklann takip ve tedavi kriterlerinin tam olarak uygulanmasim
yaygmla§tlrmak, bu konuda yeni ~ah§malar yapmak, yaptmnak, desteklemek suretiyle
Metabolik Sendrom ile bilimsel yonden miicadele etmek, bu bireylere yoneJik egitim
toplantilanm organize etmek, sosyal psikolojik destek saglayacak ~ah§malar i~erisinde
olmaktir.
Metabolik Sendrom Demeginin Faaliyetleri:
a) Metabolik Sendrom ile ilgili birimler arasmdaki bilimsel ili§kileri kurmak,
geli§tirmek. Bilimsel toplantilan ve degerlendirme toplantilannm organizasyonunu
ger<:;ekle§tirmek. c;ok merkezli bilimsel ~ah§malann planlanmasmi, yapilmasmi ve
sonu<:;lanmn degerlendirilmesini yiiriitmek.
b) Arna<:; ve hizmet konulanm geli§tirilmesi ve ger<:;ekle§tirilmesi i~in egitim ve
ogretim ara§tlrma yaym ve yaymlan yapmak. Yurt i<:;i ve yurt di§mda ama~ ve
hizmet konulan <:;er<:;evesinde tip ve tipla ilgili teknik elemanlarm (hekim, diyet
uzmam, ara§hrmaci, laborant, hem§ire, teknik ve sosyal hem§ireler) iist diizeyde
egitimlerine yardimci olmak iizere imkanlar nisbetinde destek saglamak, burslar
vermek. Tip ve tipla ilgili teknik ve idari elemanlara, esaslan onceden tespit
edilmek ilzere odilller vermek.
c) Metabolik Sendromun ve bu hastahgm viicutta Olu§turdugu organ bozukluklannm
bilinmeyen yonlerine ait te§his ve tedavi konulanna i§ik tutacak her tiirlii bilimler,
klinik bilimler ya da deneysel tibbi ara§hrma ve ~ah§malara imkanlar nisbetinde
maddi ve manevi destek saglamak, te§vik etmek. Bu yonde ~ah§malar yapan
bilimsel kurulu§ ya da vakiflan maddi ve manevi olarak desteklemek.
d) Metabolik Sendromlu bireylere ve hasta yakmlanna hastahk hakkmda bilgi vermek
ve hastahgm viicutta olu§turacagi organ bozukluklanndan korunmayi hedefleyen
bilimsel ve egitsel ama<:;h kongre, seminer, konferans egitim kurslan diizenlemek,
saghk kamplan organize etmek, i§letmek.
e) Metabolik Sendrom alanmda <:;ah§malar yapan hekimleri, diyet uzmanlanm bu
konuda ara§tlrma yapan hekimleri, diyet uzmanlanm bu konuda ara§tlrma yapan ya
da hizmet veren ara§hncilar ile laborantlan, hem§ireleri teknik ve idari personeli,
metabolik sendromlu veya metabolik sendromun elemanlanndan birine sahip
hastalan ve hasta yakmlanm ve bu konu ile ilgili tlim hayirsever yurtta§lan
demegin biinyesinde toplayarak ortak ve e§giidiimlii bir <:;ah§ma yapilmasim
saglamak bu alanlarda hptaki son geli§melerin l§W altmda ve genel halk saghgmm ,
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temel kurallan dogrultusunda Metabolik Sendrom ile milcadele
tedbirleri almak ve bu onlemlerin illke diizeyinde yayilmasm1 saglam r •
·· ,
I) Metabolik Sendroml u hastalann te§his, tedavi ve kontrollerini yapn\. ,.I<o,
'
hekimlik ac;1smdan c;e§itli onlemleri almak.
,
'·· .~ • •
g) Maddi imkanlardan yoksun ve yard1ma muhtac; hastalarm imkanlar · be.ti~!\;,,'
bak1m ve tedavilerini yapmak "T1bbi ve sosyal yard1mda" bulunmak.
· · · ·""
Sendromla ilgili yardun kurulu§lanm maddi ve manevi desteklemek.
h) Metabolik Sendrom ve bu hastal1g)n vf.icutta o1u 1turnc:1g1 hasarlara kar§l koruyucu
onlemlerin almmas1 ve miicadele edilmesi konusunda kitap, dergi, bro§iir, gazete ile
radyo ve televizyon dahil olmak ilzere her tilrlil kitle ileti§im arac;larmdan
yararlanarak koruyucu balk saghg1 ilkeleri ic;inde gerektiginde kamu kurum ve
kurulu§lan ile i§birligi yaparak uyanc1, egitici ve ogretici c;ah§ma, duyuru ve yaym
yapmak.
i) Hasta, aile ve tedavi birimleri arasmdaki i§birligini organize etmek, bilgi
ah§veri§ini geli§tirmek, geni§letmek. Dam§ma merkezleri ve konusunda bilgi
bankas1 kurmak.
j) Amac; ve hizmet konulanna uygun c;ah§malar yapan yurti<;i ve yurtd1§mdaki gerc;ek,
tiizel ve ozel ki§ilerle gec;ici veya silrekli i§birliginde bulunur, ortak ara§hrma
c;ah§malan organize eder, egitim amac;h eleman degi§imi yapar.
k) Demek tilziik ve yonetmeliklerinde belirtilen esaslar c;erc;evesinde bag1§ta
bulunanlann bag1§ ve miktarlanna gore ve §artlanm dikkate alarak amac1
gerc;ekle§tirici c;ah§malar yapar, idari ve hukuki tedbirleri ahr.
1) ilgili Bakanl1klar, Universiteler ve saghk alanmmda diger egitim yapan ya da
hizmet hastaneleri ve kamu ile ili§kili ozel ve tilzel saghk kurumlan ve mahalli
miilki ve idari te§kilatla i§birligi yaparak, Metabolik Sendromun Tilrkiye'de
s1kl1g1m saptamak amac1 ile kitle taramalan yapmak ve/veya bu tilr ara§hrmalara
kahlmak, desteklemek.
m) Demek yetkili organlanmn kararlanm gerc;ekle§tirmektir.
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DERNEGIN UYELERI - UYELIK HAKLARI, UYELIKTEN <;IKMA VE <;IKAI%II,MA',
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Madde 3: Dernegin Uyeleri:
' .../
Kurucu Uyeler:

.
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DOGUM
Tarihi
1956

Meslegi
Doktor

ADI SOYADI
Ayiekin Oguz

Yeri
Nev§ehir

Yi.iksel Altmta§

Malatya

1961

Doktor

Mustafa Yenigiln

Ki9eva

1955

Doktor

Kubilay Kar§1dag

Mu§

1962

Doktor

Vedat Sansoy

Ankara

1956

Doktor

Mehmet Uzunlulu

istanbul

1965

Doktor

Banu Alparslan

istanbul

1972

Doktor

Tabiyeti
ikametgah1
TC
Ethemefendi Cad.
Ergiln Apt. 102/2
Erenkoy-istanbul
Meri9 Sok. <;etin Ap. TC
26/5 Haznedar-istanbul
Ocakh Sok. Kokten
Apt. 17/1 Fatih-Ist. TC
Piyerloti Cad. 43/11 TC
<;emberlita§-istanbul
Ye§il Bahar Sok.
TC
Kalyon Apt. 8/7
Goztepe-istanbul
~ehitMustafa Burcu TC
Sok. Kaz1ta§ Sitesi 1-C/4
Maltepe-istanbul
Cemil Topuzlu
TC
Aziz Kaya Apt 51/16
Kad1k6y-istanbul

Madde4:
a) Uyelik Haklan: Dernek kurrna hakkma haiz olan, Metabolik Sendrom ile ilgilenen
tiim tip doktorlan dernek i.iyeligi ic;in ba§vurabilir. Dernek yonetim kurulu ba§vuruyu
inceler ve en ge<;; 30 gi.in i<;;inde ba§vurunun kabul veya reddine karar verir. Uyelige
ba§vurusu reddedilen kimse, ancak bir yil sonra yeniden iiyelik ic;in ba§vurabilirler.
Asli iiyeler aidat1 odemek zorundadular.
b) Uyelikten c;1kma: Her i.iye istifa hakkma aidat bor<;;lanm odemek §artiyla sahiptir.
c) Uyelikten <;;1kanlma: Demek ti.izi.igiine ve ama<;;lanna aykm davrand1g1 ya da dernege
zararh oldugu belgelenenler, dernekler kanununa aykm duruma dii§mil§ §ah1slann
kayd1, yonetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onay1 ile silinir. Aynca herhangi bir
iiyenin iki y1h a§an bir si.ire demek genel kurul toplantilarma katilmamas1 veya iki
yildan fazla sure ile aidat odememesi ve dernek yonetim kurulunun yaphg1 en az iki
uyanya cevap verrnemesi halinde i.iyenin Yonetim Kurulu Karan ile demekten kayd1
silinir. ilgisizlik nedeni ile i.iyelikten c;1kanlan §ah1slar, isterlerse iiyelik ic;in tekrar
yonetim kuruluna ba§vurabilirlir.
Madde 5: Yilhk i.iyelik aidah 5.000.000.- (be§milyonlira) TL'dir. Uyelik aidah makbuz
kar§1hg1 6denir. Yilhk aidat miktan gerektiginde Yonetim Kurulunun teklifi ve genel kurulun
onay1 ile arttmlabilir.
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Madda 6: Tip, Metabolik Sendrom ve beslenme konulannda iistiln yararhhg!1
•.
~~
Yonetim Kurulu karan ile fahri iiyelik verilebilir. Fahri iiyelerin topla ~ ! \ ~ ' ~· "j,
yiikiimliigii ve oy verme haklan yoktur. Fahri iiyelerde Tiirk vatanda§1 olma §arh · anmat':- ·
1
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DERNEGiN ORGANLARI VE VAZiFELERi:
..-~
Madde 7: Demegin Organlan §Unlard1r:
a)Genel Kurul,
b)Yonetim Kurulu,
c)Denetleme Kurulu,
Gerekli goriildiigi.inde ba§ka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul
ve denetleme kurulunun yetki ve sorumluluklan devredilmez.

Madde 8: Genel Kurulunun kurulu§ §ekli: Genel Kurul, fahri i.iyeler d1§mda kalan asli
i.iyelerden olu§ur.
Madde 9: Genel Kurulun toplama zamam:
a) Olagan Genel Kurul Toplantis1:
Her yil May1s ay1 i<;inde yilda bir defa yap1hr.
Olagani.isti.i Genel Kurul Toplanhs1:
Demek Yonetim veya Denetleme Kurulllannm gerekli gordi.ikleri hallerde, yahut demek
iiyelerinin be§te birinin yaz1h istegi i.izerine, Olagani.isti.i Genel Kurul toplanhs1 yap1hr.
GENEL KURUL TOPLANTISI i<;iN <;AGIRMA USULU:
Madde 10: Genel Kurul, toplatiya Yonetirn Kurulunca <;agnhr. Denetleme Kurulunun
talebi veya demek ilyelerinin be§te birinin yaz1h istegi i.izerine, Yonetim Kurulu bir ay
i<;inde Genel Kurulu toplantiya <;ag1rmazsa, Denetleme Kurulu veya toplanti isteginde
bulunan i.iyelerden birinin mi.iracatl i.izerine mahalli hakimi, demek i.iyeleri arasmdan ii<;
ki§ilik bir heyeti, Genel kurulu toplantiya <;ag1rmakla gorevlendirir.
<;agn usulii: Yonetim kurulu, demek ti.izi.igi.ine gore gene! kurula katilma hakk1 bulunan
iiyelerin listesini di.izenler. Genel kurula kahlacak iiyeler en az onbe§ gi.in onceden, gi.ini.i,
saati, yeri ve gundemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplanhya <;agnhr, Bu
<;agmda, <;ogunluk saglanamamas1 sebebiyle toplanh yapllmazsa, ikinci toplantmm hangi
gi.in yapilacag1 da belirtilir. ilk toplanh gi.inii ile ikinci toplanh arasmda buakllacak zaman
bir haftadan az olamaz.
Toplantmm yapilacag1 giin, saat ve yer ile toplantl gi.indemi, toplanh gi.iniinden en az
onbe§ gi.in once mahallin en bi.iyi.ik mi.ilki amirligine yaz1 ile bildirilir ve bu yaz1ya
toplanhya kahlacak i.iyeleri gosteren liste de eklenir.
Toplantl ba§ka bir sebeple geri bualahrsa, bu durum, geri b1rakma sebepleri de
belirtilmek suretiyle toplanh ilammn yaplld1g1 gazeteye ikinci bir ilan verilerek i.iyelere
duyurulur. ikinci toplantmm geri buakma tarihinden itibaren en ge<; iki ay i<;inde
yapllmas1 zorunludur.
Uyeler ikinci toplanhya, birinci f1krada belirtilen esaslara gore yeniden <;agnhr ve
toplanh ikinci fikra esaslanna gore mahallin en biiyiik miilki amirligine duyurulur.
Madde 11: Toplanh yeri:
Genel kurul toplantilan demek merkezinin bulundugu il hudutlan i<;inden ba§ka b i J
yerde yapilamaz.
~
GENEL KUR UL TOPLANTISI i<;iN YETER UYE S WJSI:
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Madde _12: Genel Kurul, oy hakkmda sahip bulunan iiyelerin yanndan fi1a{t,~.~~, ,~ !..
huzuru Ile toplamr.
, •..- ,. ,: .'f
ilk toplanhda yeter say1 saglanamazsa, ikinci toplantida yandan bir f
~ogunlu1'_ ··. .- ...
aranmaz, o andaki i§tirak eden iiye mevcudu ile yap1hr. Ancak bu mevcut hi~ ·
·* "
Yonetim ve Denetim Kurullan iiye tamsay1smm iki katmdan a§ag1ya olamaz.
GENEL KL'RUL TOPLANTISI~1N YAPIU~ USULU:
Madda 13: Genel Kurul toplantilan, ilanda belirtilen ve mahalin en biiyiik miilki amirine
bildirilen gun, saat ve yerde yap1hr.
Genel Kurula katilacak iiyeler, Yonetim Kurulunca diizenlenen listedeki adlan
hizasma imza atarak toplantI yerine girerler. Onikinci maddede belirtilen yeter say1
saglanm1§ ise, durum bir tutanak ile tesbit edilir ve bundan sonra toplantI Yonetim Kurulu
Ba§kam veya yonetim kurulundan gorevlendirecegi bir kimse tarafmdan a~1hr.
Hiikiimet Komserinin gelmemi§ olmas1, toplantmm tehirini gerektirmez. A~th§I
muteakip, toplantiy1 idare etmek iizere bir ba§kan bir ba§kan yard1mc1s1 ve yeteri kadar
katip se~ilir. Toplantmm yonetimi Gene! Kurul Ba§kanma aittir. Katipler toplantI
tutanag1m diizenler ve Ba§kan ve Ba§kan Yardrmc1s1 ile birlikte imza ederler. ToplantI
sonunda biitiln tutanak ve belgeler Yonetim Kuruluna verilir.
GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORU~ULECEK HUSUSLAR:
Madde 14: Genel Kurul toplanhsmda yalmz giindemde yer alan maddeler g6rii§iiliir.
Ancak toplanhda hazu bulunan iiyelerin en az onda biri tarafmdan g6rii§iilmesi istenen
hususlar glindeme ahnmak suretiyle g6rii§iiliir.

GENEL KURULUN GO REV VE YETKiLERi:
Madde 15: A§ag1da yaz1h hususlar gene! kurulunca gorii§iiliip karara baglamr.
l.Demek organlannm se~ilmesi,
2.Demek tiiziigiiniin degi§tirilmesi,
3. Yonetim ve denetleme kurullan raporlannm gorii§iilmesi, yonetim kurulunun ibra
edilmesi,
4. Yonetim kurulunca hazulanan biit~enin g6rii§iiliip aynen veya degi§tirilerek kabul
edilmesi,
5. Demek i~in gerekli ta§1nmaz mallann satm almmas1 veya mevcut ta§mmaz mallann
satilmas1 hususunda yonetim kuruluna yetkili verilmesi,
6. Demegin federasyona katilmas1 veya aynlmas1,
7. Dernegin benzeri ama~larla ~ah§an vaktflarla i§birligi yapmas1, yardrmda bulunmas1 ve
birle§mesi.
8. Demegin Uluslararas1 faaliyette bulunmas1, yurt dt§mdaki demek veya kurulu§lara iiye
olarak kahlmalan veya aynlmas1.
9. Demegin feshedilmesi.
10. Mevzuatta ve demek tiiziigiinde genel kurulca yap1lmas1 belirtilen diger gorevlerin
yerine getirilmesi.
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YONETiM KURULUNUN TE~KiLi VE GOREVLERi:
~7
~ ._ /~ ,;i-) .·. . 1
Madde 16: Y6netim Kurulu, be§ asil ve be§ yedek iiyeden kurulur. Genel ~~1ca\(y~ . J;
Kuruluna sec;ilen iiyeler, en ge<_; be§ giin ic;inde toplanarak aralannda ~azife"t-a-k~iwi · -f
yaparlar ve kendi aralannda bir ba§kan, bir ba§kan yard1mc1s1, bir gene ··.lekret,er,.· ):,~:;i'
muhasip Uye ve bir veznedar ilyeyi se9erler.
~
Y6netim Kurulu ilyeleri, iki yil i<_;in se<_;ilirler. Y6netim Kurulu Ba§kam ve Genel Sekreteri
aym zamanda Metabolik Sendrom Dernegi'nin Ba~kam ve Genel Sekreteri olarak g6rev
yaparlar. Yonetim Kurulu ayda en az bir toplantl yaparak giindemdeki konulan karara
baglar.
Madde 17: Y6netim Kurulunun Ba§hca G6revleri ~unlardu:
a) Genel Kurul kararlanm uygulamak
b) Demegi temsil etmek veya demegi temsil edecek ki§i veya ki§ileri tesbit ederek
gerekli yetkileri vermek, imza sirkillerini hazulamak
c) Demek §Ubelerinin ac;ilmasma karar ve §Ube kurullanna gerekli yetkileri vermek.
d) Demegin gelir-gider hesaplanna ait i§lemleri yapmak ve gelecek d6neme ait biltc;eyi
haz1rlayarak Genel Kurula sunmak.
e) Denegin muhtelif sahalardaki c;ah§malanm dilzenlemek gerekli tedbir ve tertipleri
almak, her d6nem ic;in ilmi Dam§ma Kurulu ve Sosyal Y ard1m Kurulunu sec;mek,
ge9ici ve daimi komiteler kurmak.
f) Genel kuruldan alacag1 yetkiye dayanarak umumi usullere gore sarfiyet icra etmek,
ahm, satim, kira, akit, istikraz, bag1§ kurs, burs, yolluk, kamp, sergi, kermes, balo, c;ay,
pul, mecmua, bro§ilr, kongre, seminer, konferans, dispanser, gece veya giindiiz
hastaneleri, etild, ara§tirma, laboratuar, kiitiiphane, tayin terfi, taltif, tecziye ve buna
benzer bilcilmle dernek i§lerini yapmak veya yaphrmak dernegin idaresi ve temsili
hususunda gereken bilciimle i§leri yapmak.
g) Tilrk vatanda§1 olmayanlann dernek ilyeligine kabulil halinde bunlan 10 giin ic;inde
mahallin en bilyiik Mulki Amirligine bildirmek, Ancak bu karann toplantiya i§tirak
eden iiyenin iic;te iki c;ogunlugu ile almmas1 zorunludur.
DERNEK TUZEL Ki~iLiGiNiN SONA ERMESi:
Madde 25: Demek Tilzel ki§iligi fesih, intsah kapatma veya faaliyetten ahkonulma kararlan
ile sona erer.
Madde 26: Demek Gene! kurul karan ile veya mahkeme karan ile feshedilebilir.
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Gene! Kurul karan ile fesih:
Demek Gene! Kurulu, her zaman demegin feshine karar verebilir. Feshe kara verebilmek i<_;in
tiizilge gore gene! kurula katilma hakk1 olan ilyelerin en az ilc;te ikisinin toplantlya kat1lmas1
gereklidir. Ancak bu c;ogunluk elde edilemezs~, Gene! Kurul, ikinci defa toplanhya
dokuzuncu madde geregince <_;agnhr. Bu toplantida ilye say1s1 ne olursa olsun fesih konusu
g6ril§illebilir. Ancak fesih hakkmdaki karar, hazu bulunan iiyelerin iic;te iki <_;ogunlugu ile
almu. Dernegin feshi Y6netim Kurulu tarafmdan be§ giin ic;inde en bilyilk millki amirine yaz1
ili bildirilir.
Madde 27: Dernegin feshi halinde nakit ve ta§mmaz mallar metabolik sendrom alamna giren
hastahklard·...an, e. z az birinin tedavisi ve ara§tmlmas1 ile ilgil~lmu§ bir kurulu§a devredilir.
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DERNEGiN GELiRLERi:
•••.r . . ·--:--,.,\ ,,
Maade 28: Demegin ba§hca gelir kaynaklan §Unlardu:
:· ~· . .· ,•
,"')\ ~- , .~·
··I :·.,.,.,. ; •I
I '" !
'1
a) Uye aidah,
~ \:::_::> ' .;'_ . .,
·.,,
'
b) Her tiirlii bag1§ ve yard1mlar,
c) Her tiirlii yaym ve ilan gelirleri,
''\~~-.......,,."-'...:.,.;::_\;,.:··(.·
d) Hastane, Dispanser, laboratuvar gelirleri,
e) Demek9e tertiplenen kongre, konferans, kurs, diabet ve beslenme gilnleri, halo,
e~lence, mi.isamere, konser, sergi, spar, c;:iy. yemek, kermes, pul, tebrik kart1,
ara§hrma gelirleri gibi bilci.imle gelirler.
t) Di§ iilkelerdeki ger<;ek veya tiizel ki§ilerden yahut diger kurulu§lardan i<;i§leri
Bakanhgmm miisaadesini almak §artiyla temin edilen yard1mlar.
.
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DEFTER VE KA YITLAR;
Madde 29:Demekte a§ag1da yaz1h defter ve kay1tlar tutulur:
a) Uye kay1t defteri:Demege girenlerin kimlikleri, demege giri§ tarihleri, ayhk veya
yilhk aidatlan bu deftere yaz1hr.
b) Karar defteri: Yonetim kurullannm kararlan tarih ve numara suas1yla bu deftere
yaz1hr ve kararlann alb ba§kan ve iiyelerce imzalamr.
c) Gelen ve giden evrak defteri: gelen ve giden evrak, tarih ve numaras1 ile bu deftere
kaydolunur.
d) Gelir ve gider defteri: demek namma alman biitiin paralann almd1klan ve harcanan
paralann da verildikleri yerler, a<;1k ve diizenli olarak bu defterde gosterilir.
e) Bilt9e, kesin hesap ve bilan90 defteri:bilt9e, kesin hesap ve bilan9olar bu deftere
i§lenir.
t) Demirba§ defteri:demege ait demirba§ e§yalar bu deftere i§lenir.
g) Demek gelirleri: almd1 belgeleri ile toplamr ve giderler harcama belgeleriyle
yap1hr.
h) Demegin almd1 belgeleri:numaras1 en kii<;iik almd1 belgesi cildinden ba§lamak
iizere alt alta yazilmak suretiyle almd1 belgesi kay1t defterine kaydedilir.
~UBELERiN A(;ILMASI:
Madde 30: Demegin ana gayelerinin tahakkukunda yard1mc1 olmak iizere bir yerden §Ube
a<;Ilmas1 Genel Kurulun, Yonetim kuruluna yetki vermek suretiyle ger<;ekle§ir.
Bu maksatla:
a) Bir yerde §Ube a<;abilmek i<;in o yerde en az alb aydan beri ikamet eden en az il<;
ki§inin (kurucu) merkeze miiracaah ile Merkez Yonetim Kurulunun §Ube a<;makta
kendilerine yetki vermesi veya aym vas1fta kurucu ilyelerin dogrudan dogruya
Yonetim Kurulu tarafmdan gorevlendirilmesi laz1mdu.
b) Kuruculann ad1, soyad1, baba ad1, dogum yeri ve tarihi, meslek veya sanatlan,
ikametgahlan ve uyruklan ve §Ube merkezinin adresinin, §Ubenin a<;Ilacag1 yerin
en bilyiik millkiye amrine yaz1h bir miiracaatla bildirilir. Bu yaz1ya demek
tiiziigiinden iki 6mek ile yetki belgesinin eklenmesi §arttu.
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SUBELERiN ORGANIARI:
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Madde 31: Subenin organlan §Unlardu:
a) Genel Kurul,
b) Yonetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu veya denet9i.
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\1adde 32: Sube Gene1 Kurulunun g1Srev ve yetkileri ~ur:lard:r:
a) 5ubenin yonetiminde, §ubenin gayelerinin tahakkuku ve faaliyetlerinin geli§mesi i<;in
§Ube Yonetim Kuruluna ana direktifleri vermek,
b) Yonetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya denet9iyi se9mek.
c) Yonetim ve Denetleme Kurullanm faaliyet raporlanm gorii§iip, gerekirse ibra etmek
(bu raporlar Merkez Gene! Kurulu tarafmdan tetkik ve tasdik olunmas1 gereklidir).
d) Subenin feshi ic;in on karar vermek.
Madde 33: Sube Gene! Kurul toplanhsma davetic;in gazete ilam veya mahalli inikan ve
vas1talarla gerekli duyuru yap1hr.
Sube Genel Kurul toplanhs1, Merkez Genel Kurul toplanhsmdan en az onbe§ giin
once yap1hr. Yonetim ve denetleme kurulu listeleri ile faaliyet raporlanndan iki§er niisha
merkeze gonderilir.
Madde 34: Sube Yonetim Kurulunun te§kil ve gorevleri:
Sube Yonetim Kurulu be§ asil, be§ yedek veya bu miktar iiye bulunmamas1 halinde iic;
asil, iic; yedek iiyeden kurulur. Be§ iiyeden kurulmas1 halinde gorev taksimi Merkez Yonetim
Kurulu gibi olur. U9 uyeden kurulmas1 halinde biri ba§kan, biri genel sekreter, biri muhasip
ve veznedar olur. Her iki halde de ba§kamn hekim olmas1 zorunludur.
Madde 35: 5ube denetleme Kurulu:
Denetleme Kurulunun gorevleri gibidir.

De;

asil, iic; yedek denetc;inin gorevleri, Merkez

5UBELERiN TABi OLACAGI HUKUMLER:
Madde 36: 5ubeler iiyelik, aidat toplantilann yap1h§ §ekli, karar ic;in c;ogunluk, sosyal yard1m
kurullannm te§kili, defter ve kay1tlan gibi c;ah§malarda demegin tiiziigiinde yaz1h esaslara
baghdir. Bu tiiziikte belirtilmeyen diger hususlarda 2098 say1h kanunun ilgili hiikiimleri
uygulamr.
Madde 37: Subeler istanbul'da bulunan merkeze baghd1r. Demege ait hertiirlii i§lemlerde
ancak gene! merkezce temsil ederler ve genel merkez organlanyla her zaman
denetlenebilirler.
Madde 38: 5ube faaliyetinin durdurulmas1, fesih veya kapatma kararlan 5ube Genel Kuruluna
aittir. Bu taktirde bu §Ubenin bore; ve alacaklan, 5ube Yonetim Kurulu ve denetc;ilerince
tasdik edilerek geregi yapilmak iizere hesap defter ve kay1tlar gelirlerle birlikte Genel
erkeze devredilir (Bu konuda 2098 say1h kanunun yetkili makamlara tamd1g1 haklar
sakhdu).
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Madde 39 : Subeter~ Merkez Gen.el Kurutunda kencfr Yonetim Kurulu fiyelennde~:,
Genel Kurulundan ~ilecek en ~k iki delege ile temsil edilebilirfer. Her dele~· ·
haklo vardtr.
·
·
Subelerin· Genel Kurul ·toplanttlanna Merkez Yonetim Kurul_µ....µy,.leJ;i.-ve.
kurulu iiyeleri lo.sman ve tamamen i~irak eder ve oylanm kullanabilirler.· -· · · '

·'\.,..

·Madde 40 : iki senedi bir Uy asil, Uy yedek uyeden az olmamak uz.ere Genel Kurulca seyilir.
Bu kurul, denetleme gorevini demek tiiziigfulde tespit edilen.esas ve usullere gore ve alt! ay1
geymeyen arahklarla yapar ve denetleme sonuy!anru bir rapor halinde yonetim kuru.luna- ve
toplandtgmda genel kuru.la sunar.
Madde 41 : Tiiziik degi§ikligi genel kuru.la kattlan uyelerin 2/3 yogunlugu ile geryekle§tirilir.

Aytekin Oguz
YiikseL Altunta~
Mustafa Yenigiin
Kubilay ~1dag
Vedat Sansoy
Mehmet Uzunlulu
Banu Alpaslan
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DENETLEME KURULUNUN TESKiLi VE-GOREVLERi

Madde 42 : Gevici Yon~im Kurulu Uyele~nin isimleri a~da belirtilmi~ir.
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