
III. BÖLÜM - DERNEK ORGANLARINA İLİŞKİN 
HÜKÜMLER 
MADDE 8- Derneğin Organları 
  
Derneğin organları; 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Yürütme Kurulu, 
d) Denetim Kurulu, 
e) Disiplin Kurulu, 
f)  Onur Kurulu (Başkanlar Konseyi), 
g) Yüksek Danışma Kurulu, 
h) Danışma Kurulu, 
i)  Çalışma Grupları’dır. 
  
MADDE 9- Genel Kurul 
  
Genel Kurul toplantıları ve seçimler, Derneğin kayıtlı üyelerinin katılımı ile iki yılda bir, Mayıs ayı sonuna kadar 
yapılır. Yönetim ve Denetim Kurulları gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı 
başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu’nca Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılır. 
  
MADDE 10- Genel Kurul Toplantı Çağrısı 
  
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula 
katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş 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, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci 
toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 
  
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma 
sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci 
toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci 
fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

  
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 
  
MADDE 11- Genel Kurul Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı 
  
Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu Kararı ile Dernek merkezi 
haricindeki bir yerde yapılır. 
  
Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı 
sağlanamazsa toplantı ertelenir; ikinci toplantıda, katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının 
iki katından az olmaması kaydıyla, çoğunluk aranmaz. 
  
Genel kurul kararları katılanların çoğunluğu ile alınır. 
  
Tüzük değişikliği için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin 2/3’ünün Genel Kurul toplantısında hazır 
bulunması zorunlu olup; tüzük değişikliğine ilişkin karar ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir. 
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı ertelenir; ikinci toplantıda, katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim 
Kurulları üye tamsayısının iki katından az olmaması kaydıyla, çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıda kararlar katılanların 
2/3 oy çokluğu ile alınır. 
  
MADDE 12- Genel Kurul Toplantı Usulü 
  
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin 
resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek 
görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak 
toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı 
bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul 
toplantısını izleyebilirler. 
  



Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya 
görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de 
yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 
  
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti 
oluşturulur. 
  
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri 
ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
  
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların 
görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen 
kullanmak zorundadır. 
  
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. 
  
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması 
halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. 
  
MADDE 13- Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri 
  
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır: 
  
a)  Dernek organlarının seçilmesi, 
b)  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
c)  Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra 

edilmesi, 
d) Derneğin diğer organların denetlenmesi ve bu organların gerektiğinde haklı sebeple görevden alınabilmesi, 
e) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
f)   Derneğin ulusal ya da  uluslararası federasyon, birlik , konfederasyon veya bir üst kuruluşa katılması veya 

ayrılması, 
g)  Derneğin feshi, 
h) Mevzuat veya tüzük gereği Genel Kurul tarafından yerine getirilmesi gereken diğer   görevler, 
ı)   Şube açılmasına karar verilmesi, 
i)  Üyelerinin zaruri ihtiyaç maddelerini ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurulabilmesi 

için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, 
j)  Derneğe lüzumlu taşınmaz malların alımı veya satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi 
k)  Ülke içi ve dışında gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi. 
  
MADDE 14- Genel Kurul Kararlarına İtiraz Yolları 
  
Dernek üyeleri, Derneğin hükmi şahsiyeti ile üyenin kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya 
uyuşmazlık konusunda alınacak kararların oylamasına iştirak edemezler. 
  
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, 
karar tarihinden itibaren bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye ilgili kararı öğrenmesinden başlayarak 
bir ay içinde ve her halde karar tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye başvurarak Genel Kurul kararının 
iptalini talep edebilir. 
  
Derneğin diğer organlarının kararlarına karşı, Dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. 
  
Kanuna göre Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı haller saklıdır. 
  
MADDE 15- Yönetim Kurulu Yapısı ve Çalışma Şekli 
  
Yönetim Kurulu 9 asil ve 9 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu 
takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 
  
Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı’nı seçer ve üyeler arasındaki görev paylaşımını belirler. 
Yönetim Kurulu Başkanı toplam dört yıl olmak üzere en fazla iki dönem seçilebilir.   
  
Yönetim Kurulu en az ayda bir defa ve Başkanın lüzumlu göreceği hallerde toplanır. 



  
Kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin üst yönetimlerinde görev alan üyeler Yönetim Kurulu’na seçilemezler. 
  
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinde sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı 

düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. 
  
Derneğin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından yapılır. Bu görev Başkan’ın yokluğunda yönetim 
kurulundan bir kişi tarafından yerine getirilir. 
  
Toplantı ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
  
MADDE 16- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
  
Yönetim Kurulu Derneği idare ve temsil eder, Genel Kurul kararlarını uygular. Derneğin amacına ulaşması için her 
türlü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunur. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 
  
a)  Derneği resmi ve hususi merciler nezdinde, idari, mali ve mesleki ve her hususda temsil etmek veya bu 

hususlarda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kimseye yetki vermek, 
  
b)  Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel 

Kurul’a sunmak, 
  
c)  Dernek tüzüğünün, mevzuatın ve Genel Kurul’un kendisine verdiği işleri yerine getirmek, 
  
d)   Bütçe doğrultusunda her tip üyelik için giriş aidatı, yıllık aidat ve var ise üye katılım paylarını saptamak; mali 

yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak; bütçede görülen lüzum üzerine 
değişiklik yapmak, 

  
e)   Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını belirlemek, 
  
f)  Genel Kurul tarafından şube açılmasına yetki verildiğinde, şube kurucularının tespitini yaparak mülki amirliğe 

bildirmek, 
  
g)    Gerekli gördüğü konularda Dernek etkinliklerini düzenlemek; Dernek ve çalışmaları hakkında yazılı ve görsel 

basında açıklama yapacak olan kişileri ve bu açıklamaların çerçevesini belirlemek, 
  
h)    Derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak ve Derneğin 

amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde Dernekte 
komiteler ve çalışma gruplarını teşekkül ettirmek; kurulmuş olan komite ve çalışma grupları tarafından verilen 
kararları denetlemek, Derneğin diğer organları ile birlikte çalışmalar yapmak, 

  
i)      Dernek dahilinde oluşturulan komite, çalışma grubu, kurul, konsey, uzmanlık grupları, varsa şube ve diğer 

organların teşekkülü ve genel işleyişi  ile Dernek bünyesinde uygulanacak usulleri belirlemek üzere iç 
yönetmelikler hazırlamak, 

  
j)     Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı 

süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferanslar 
tertiplemek, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası, sosyal yardım faaliyetleri 
için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı, sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskun yerler 

dışında kamp tesisleri kurmak, lokal açmak, işletmek hususunda kararlar almak ve bu hususlarda gerekli iş ve 
işlemleri yaparak izin almak veya bunların ikmali için görevliler atamak, 

  
k)    Yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet etmek ya da yabancı dernek veya 

kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya dernek üyesi olma hakkına sahip üçüncü kişileri yurt dışına 
göndermek, 

  
l)       Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararası, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, 

mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve 
benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapmak; Genel Kurul karar 
verdiği takdirde bunlara üye olmak, üyelikten ayrılmak; bu kuruluşlarda Derneği temsil edecek olan delegeleri 
belirlemek, 

  
m)    Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek profesyonel kadroları oluşturmak, bu kadrolara personel 

atamak, ücretlerini saptamak ve gerek görülenlerin iş sözleşmelerini sona erdirmek, 
  



n)     Yönetim Kurulu Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını kazanamayan, amaçlardan uzaklaşan 

üyelerin ya da üyelik haklarını kaybedenlerin dernekten çıkarılmasına karar vermek, 
  
o)     Dernek üye adaylarını incelemek, üyeliğinin kabulüne veya üyelik isteminin reddine karar vermek, 
  
p)     Çalışma döneminin başında, derneğin yönetim ve parasal belge işlem ve varlıklarını devir ve teslim almak, 

çalışma döneminin sonunda da bunları yeni dönem yönetim kuruluna bir tutanakla eksiksiz devir ve teslim 
etmek, 

  
r)     Derneğin faaliyetlerini ve işleyişini belirlemek, geliştirmek amacıyla gerektiğinde yönetmelikler hazırlamak, 
  
s)      Gerekli görülen ülke ve şehirlerde temsilcilikler açmak ya da kapatmak, 
  
t)     Gelirini Dernek amacı için kullanmak kaydı ile iktisadi işletme açmak ve işletmek; ticari ortaklıklara iştirak 

etmek, 
  
u)    Derneğe üye olmaksızın maddi destekte bulunan gerçek ve tüzel kişilere teşekkür mahiyetinde olmak üzere 

plaket, teşekkür belgesi ve ödüller sunmak, söz konusu kişileri oluşturulacak “Kagider’e Katkı Sağlayanlar Şeref 
Listesi“ne kabul etmek ve bu listeyi öngöreceği yerlerde yayınlamak suretiyle Dernek üyeleri ve kamuoyu 
nezdinde onurlandırmak, bu hususta etkinlikler düzenlemek ve kararlar almak, 

  
v)    Derneğe üye olmamakla beraber, Dernek misyon ve vizyonuna inanmış, bu hususta emeği ve fikri desteği ile 

katkıda bulunan akademisyen, gazeteci, üst düzey kamu yetkilisi, yazar, düşünce liderleri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, iş insanları, serbest meslek erbabı ve Derneğe katkıda bulunacağı düşünülen Dernek misyonuna 
uygun sair gerçek ve tüzel kişileri Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulacak “Kagider Dostu Listesi“ne kabul 
etmek ve bu listeyi öngöreceği yerlerde yayınlamak suretiyle Dernek üyeleri ve kamuoyu nezdinde 
onurlandırmak, listede yer alan kişilere Dernek etkinliklerine katılım hakkı tanımak, bu husustaki kuralları 
belirlemek ve gerektiğinde değiştirmek, 

  
y)    Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
  
MADDE 17- Yürütme Kurulu 
  
Yürütme Kurulu,  Yönetim Kurulu Başkanı, iki Başkan Yardımcısı, Sayman Üye ve Genel Sekreter’den oluşur. 
Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde Dernek işlerini sevk ve idare eder. Yürütme 
Kurulu, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. 
  
MADDE 18- Genel Sekreter 
  
Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından veya üye olmayan 3. kişiler arasından bir Genel Sekreter tayin eder. Genel 
Sekterer Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz. 
  
Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır: 
  
a) Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkiler çerçevesinde Derneği temsil etmek, 
b) Dernek teşkilatının başı olarak Derneğin tüm hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak 
yerine getirilmesini temin etmek, 
c) Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemini, Yönetim Kurulu Başkanı’na danışarak hazırlamak; Yönetim Kurulu’nu 
toplantıya davet etmek, 
d) Komiteler ve Çalışma Grupları’nın faaliyetlerini koordine etmek; söz konusu faaliyetleri her ay Yönetim Kurulu’na 
raporlamak, 
e) Tüzük ve İç Tüzüklerin belirlediği hizmet ve yükümlülüklerini programlara ve mevzuata uygun olarak yerine 
getirmek. 
  
MADDE 19- Denetim Kurulu 
  
Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu’nun görev süresi iki 
yıldır. 
  
Dernek muamelat, muhabere ve hesaplarını en az iki Denetim Kurulu üyesi bir arada tetkik eder. Her bir üyenin tek 
tek inceleme yapma yetkisi ayrıca mevcuttur. Tek başına inceleme yapan üye durumu diğer üyelere yazıyla bildirir. 
  
Denetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından 15 gün önce yapacağı genel denetim neticesinde hazırlanan raporu, Genel 
Kurul toplantısına sunar. Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçeye ilişkin görüşünü Genel Kurul’a sunar. 
  



Denetim Kurulu altı ayda bir denetleme yapar ve neticeyi bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve bir özet halinde tüm 
üyelere sunar. 
  
Denetim Kurulu yaptığı her türlü kontrol ve teftişin neticesini bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirir. Genel 

Kurul’un toplantıya daveti gereken hallerde, Yönetim Kurulu’nun ihmale ve acze düştüğüne kanaat getirmeleri halinde, 
sorumluluk tümüyle kendilerine ait olmak üzere, Genel Kurul’u toplantıya davet ederler. 
  
MADDE 20- Disiplin Kurulu 
  
Dernek üyeleri hakkında yapılacak şikayetleri inceleyip, karara bağlamakla görevli Disiplin Kurulu, üç asil ve üç yedek 
üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir. Disiplin Kurulu’nun görev süresi iki yıl ile sınırlıdır. 
Disiplin Kurulu kararları üye çoğunluğu ile alınır. 
  
Dernek tüzük ve teamüllerine iç yönetmeliklere, genel iş ahlakı ilkelerine ve yasalara çalışmaları, tutum ve 
davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile Dernek onurunu zedeleyeceği kaygısını uyandıran 
üyeler Yönetim Kurulu kararı ile Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Yönetim Kurulu, üyenin durumunu ve inceleme 
gerekçelerini bulgularla birlikte Disiplin Kurulu’na iletir. 
  
Disiplin Kurulu üyenin durumunu inceler ve  gerekli görülmesi halinde üyenin savunmasını ister. Yapılan inceleme 
sonucunda Disiplin Kurulu üye ile ilgili kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar. Disiplin Kurulu, inceleme 
konusu vakada üyenin kusurlu olduğu ve yaptırım uygulanması gerektiği kanaatine vardığı takdirde, üye hakkında 
  
a) Uyarı cezası, 
b) Kınama cezası, 
d) İhraç 
  
kararı alınmasını önerebilir. 
  
Disiplin Kurulu kararları tavsiye niteliğinde olup, nihai karar verme hak ve yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. 
  
MADDE 21- Derneğin İç Denetimi 
  
Derneğin iç denetimi, Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği kişilerce veya Denetim Kurulu aracılığıyla üç ay aralıklarla 
yapılır ve Genel Kurul bilgisine sunulur. 
  
MADDE 22- Onur Kurulu (Başkanlar Konseyi) , Yüksek Danışma Kurulu ve Danışma Kurulu 
Onur Kurulu (Başkanlar Konseyi), Yönetim Kurulu’nda görev almayan Dernek eski başkanları ile ilk iki dönem için 
seçilmiş eski başkan yardımcılardan oluşur. 
Onur Kurulu (Başkanlar Konseyi), Dernek faaliyet konusu ve amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan ve belirli bir bilgi ve tecrübe 
gerektiren konularda, Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine sözlü ya da yazılı görüş sunar, Dernek faaliyetlerinin 
yürütülmesi ve geliştirilmesini temin etmek üzere gerekli olan fikri desteği sağlar. 
  
Onur Kurulu (Başkanlar Konseyi) üyeleri, kurucu üyeler ve eski dönem Yönetim Kurulu üyeleri Yüksek Danışma 
Kurulu’nu oluşturur. Yüksek Danışma Kurulu üyeliği davete ve seçime tabi değildir, tanımla üyeliği tesis edilir ve 
Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği tarihlerde Yüksek Danışma Kurulu toplantısı yapılır. 
  
Danışma Kurulu, ülkenin önemli kurumlarına yön veren üst düzey yöneticilerden veya fikir önderlerinden oluşur. 
Danışma Kurulunu belirlemek ve toplantıya çağırmak Yönetim Kurulu’nun görevleri arasındadır. Yılda en az bir kere 
Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği tarihte Danışma Kurulu toplantısı düzenlenir. Danışma Kurulu üyeleri aidat ödemez, 

istedikleri takdirde bağışta bulunabilirler. Her yeni seçilen Yönetim Kurulu Danışma Kurulu üyelerinin listesini gözden 
geçirmek suretiyle toplantı davetini yapabilir. 

  
MADDE 23- Çalışma Grupları 
Yönetim Kurulu derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak, 

derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde Dernek’te 

komiteleri ve çalışma gruplarını teşekkül ettirebilir. Oluşturulan bu ihtiyari organlar yine Yönetim Kurulu kararı ile 

feshedilebilir. 
  

Yönetim Kurulu’nun oluşturabileceği tüm bu komite ve uzmanlık gruplarına Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun 

görev yetki ve sorumlulukları devredilemez. Kurulan organların görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından 

çıkarılacak iç tüzükler ile belirlenir. 


