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I-BOLUM - KURULUÞ HÜKÜMLERÝ

Kuruluþ: û *  #*,.  V i ^ •̂  i
Madde L- içiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðýnýn 02.05.2008 tarih ve;\ ^ *,\̂ ^? * ̂
B050DDB0000007/1491- 34-67/009 sayýlý yazýsýndaki onayý ile Organ Nakli KumU^ý^U 'V>
Koordinasyon Derneðinin baþýna Türkiye ismi getirilmiþtir. Derneðin adý 'TÜRKÝYEMj^̂GAN.̂ ^
KURULUÞLARI KOORDÝNASYON DERNEÐÝ" olmuþtur. '-̂ v̂ ^ 1̂-

Madde 2- Derneðin merkezi Ýstanbul'dur. Þubesi yoktur.

Amaç ve Konular:
Madde 3- Derneðin amacý Türkiye'deki Organ ve Doku Nakli yapýlan Kuruluþ ve
Hastanelerde, canlý ve kadavra kaynaklý Organ ve Doku Nakli ile Tedavi Hizmetlerinin,
güncel týbbýn gereklerine uygun bir þekilde yürütülmesinin bilimsel denetlenmesine, bu
konuda yapýlacak bilimsel ve sosyal çalýþmalarýn desteklenmesine, ilgili kurum ve kuruluþlar
arasýnda iþbirliði ve iletiþim arttýrýlmasýna, konu ile ilgili halen mevcut ve doðacak sorunlara
bilimsel sosyal, politik ve ekonomik çözümler üretmeye yönelik çalýþmalar yapmaktadýr.
Yukarýdaki amaçlan gerçekleþtirmek için çalýþmalarýnda aþaðýdaki konulara öncelik tanýr.

3-1- Organ ve Doku Nakli ile tedavi uygulayan kuruluþlarýn kendi aralarýnda haberleþme
yardýmlaþma ve dayanýþmasýný saðlamak ve etik sorunlarýn çözülmesine yardýmcý olmak.
3-2- Organ ve Doku Nakli konusunda gerekli bilimsel ve sosyal kurullarý oluþturmak.
3- 3-Kadavra kaynaklý Organ ve Doku teminini artýrmak için gerekli çalýþmalarý ve

giriþimleri yapmak.
3- 4- Evrensel Bilimin ve ülkenin gereksinimleri doðrultusunda yapýlacak doku ve organ nakli

ile ilgili yasal deðiþiklikler konusunda giriþimlerde bulunmak.
3- 5-Organ ve Doku Naklini yürütün Kuruluþlarda ve konu ile ilgili hastanelerde
transplantasyon alanýnda hizmet veren ye araþtýrma yapan hekim, koordinatör, hemþire,
laborant, teknik ve idari benzeri personelin bilimsel alanda geliþmesini ve kurumlar arasý

rotasyonu saðlamaya çalýþmak.
3-6- Organ ve Doku Naklini yürüten kuruluþlarda ve konu ile ilgili hastanelerde çalýþanlara
her türlü maddi ve manevi destekte bulunmak ve bulunulmasýný saðlamaya yönelik çalýþmalar

yapmak.
3- 7- Ýlgili hastanelerde gerekli reanimasyon servislerinin kurulmasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý için

giriþimlerde bulunmak.
3- 8- Organ nakli konusunda kitap, dergi, broþür, gazete, radyo televizyon ve bu gibi iletiþim
ve propaganda çalýþmalar yapmak, toplumda organ ve doku baðýþý bilincini oluþturarak, organ
ve doku baðýþý sayýsýný artýrmaya çalýþmak.
3- 9- Derneðin amacýný gerçekleþtirmek yönünde yararlý görülen yurtiçi ve dýþý her türlü

kurum ve kuruluþ ile iþbirliði saðlamak.
3- 10-Bilimsel kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre ve benzeri toplantýlarý
düzenlemek ve aktivitelerini içiren bilimsel yayýnlar yapmak.
3-11-Dernek gerektiðinde amaçlarýný gerçekleþtirmek üzere sözleþmeli olarak personel

çalýþtýrabilir.

Dernek Amblemi:

Madde 4- u karan ile kabul edilir ve gerekli yasal iþlem valilik
katýnda ya
a adan üyeler dýþýnda kimseye daðýtýlamaz, satýlamaz ve

ý



Üyelikten Ayrýlma:
Madde 8- Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrýlma dileði ile sona erer. Her üye dilediði anda dernek
baþkanlýðýna yazýlý olarak ayrýlma isteðini bildirmekle dernek üyeliðinden ayrýlmýþ sayýlýr. Ancak,
ayrýlan üy türlü sorumluluu il ili yaþ̂ arla sýnýrlýdýr.

Üyelik Koþullarý: > x̂
Madde 5- Derneðe üye olabilmenin koþullan aþaðýda gösterilmiþtir. \v^

5-1-18 yaþýný bitirmiþ olmak, 5253 sayýlý dernekler kanununun ilgîlý'msîicfelerine

göre herhangi bir yasaklamasý olmamak, medeni haklarýný kullanmaya yeterli olmak.

5-2-Derneðin iki üyesi tarafýndan önerilmiþ olmak.
5-3- Yabancýlar için Türkiye'de oturma hakkýna sahip olmak.
5-4-Saðlýk Bilimlerinde asgari lisans düzeyinde eðitimini tamamlamýþ olmak, doðrudan
veya dolaylý olarak organ ve doku nakli ile ilgili çalýþmalarda bulunmak.

Üyelik Türleri:
Madde 6- Dernek üyelik türleri aþaðýda gösterilmiþtir.

6-1-Dernek üyesi: Üyeliðin gerektirdiði her türlü yükümlülükleri üstlenmiþ,  Ve üyelik
sorumluluðu ile haklardan yararlanan kiþidir. Üyenin haklarý gereken koþullan içermek
kaydýyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise oluþturulacak
çalýþma gruplarýnda verilecek görevleri yerine  getirmek ve genel kurul toplantýlarýna
katýlmak, ödentilerini zamanýnda ödemek, amaç ve hizmet konularýna baðlý olarak gereken
çabayý harcamak ve derneðin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.
6-2-Onursal Üyeler: Derneðe, amaç ve hizmet konularýna ve faaliyetlerine sevgi ve saygýlarý
bulunanlar arasýnda en az iki üyenin önerisi ve yönetim kurulunun kararý ile seçilen fahri
nitelikli üyeliktir. Onursal üyeler organlara1 seçilme ve seçme haklarýna sahip deðildirler.

Üyelik Ýþlemleri:
Madde 7- Dernek üyeliði iþlemleri aþaðýda gösterilmiþtir.

7-1-Dernek üyesi olmak isteyen adaylar dernek amaç ve hizmet konularý ile Ana Tüzük

hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koþullarýný içeren "Üyelik Bildirim" formunu
doldurup dernek baþkanlýðýna sunar.
7-2-Adayýn üyelik isteðinin iþleme konulabilmesi için en az iki üyenin önerisi þarttýr.
7-3-Dernek Yönetim Kurulu, aday bakýnda gereken araþtýrmayý yaptýktan sonra baþvuru
tarihinden baþlamak üzere "30 gün" içinde adayýn istediði ile ilgili kararýný verir ve adaya

iadeli- taahhütlü mektup ile bildirir.
7-4-Adaym dernek üyeliðine kabul edilmesi üzerine kayýt iþlemleri yapýlýr. Giriþ ödentisi ile
yýllýk ödentinin gereken bölümü alýnýr. Bu ödemeler yapýlmadýkça dernek üyeliði kazanýlmaz. 7-
5-Dernek Yönetim Kurulunun, adayýn isteðinin reddine iliþkin kararma itiraz etmek
amacýyla, aday genel kurula müracaat edebilir. Ýtiraz dilekçesi genel kurul tarihinden en az 45

gün önce yönetim kuruluna verilmelidir.

II- BÖLÜM - ÜYELÝK HÜKÜMLERÝ





Yönetim Kurulunun yaptýðý öneriler hakkýnda kararbunlarla iþbirliðinde
ak.

Genel Kurul Toplantý ilkeleri:
Madde 14- Genel Kurul toplantýlannda uygulanacak ilkeler aþaðýda gösterilmiþtir.

14-1- Genel kurula katýlacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen "Genel kurutt
Çizelgesi'ndeki adlan karþýsýna imza atýp Genel Kurul Giriþ Kartý almak suretiyle'tpp^̂ntiy*^ ^
girerler. Dernek Genel Kurulu, Genel Kurula, katýlma hakký bulunan kayýtlý üyelerde.fl '̂

yarýsýndan fazlasýnýn hazýr bulunmasý ile toplanýr. Toplantýya katýlan üyeleri gösteren çizelge
esas alýnarak, toplantý yeter sayýsýna ulaþýldýðýný belirleyen bir tutanak yapýlýr. Çizelge tutanak;
Dernek Baþkam, Genel Sekreteri ve hükümet komiseri tarafýndan imzalanýr.
14- 2- Genel Kurul, Genel Sekreterin, çoðunluðu saðlandýðým belirten tutanaðý okunmasýndan
sonra Dernek Baþkaný tarafýndan açýlýr ve genel kurul tarafýndan genel kurulu yönetmek üzere

divana bir baþkan ve iki baþkan yardýmcýsý seçilir.
14- 3- Genel kurulda gündemdeki maddeler görüþülür. Ancak toplantýya katýlan üyelerin en az
1/10'u tarafýndan yazýlý olarak görüþülmesi istenen gündem dýþý maddelerin de gündeme

konulmasý zorunludur.
14- 4- Her üyenin Kurulda bir oy hakký olup oyunu kendisi kullanmak zorundadýr.
14-5- Genel Kurulda karar yeter sayýsý, Genel Kurula katýlanlarýn yandan fazlasýdýr. Ancak,

Ana tüzük deðiþikliði ile derneðin daðýtýlmasýna iliþkin kararlardan, ilgili maddelerdeki yeter

sayýlar aranýr.

Olaðanüstü Genel Kurul:
Madde 15- Olaðanüstü Genel Kurul, olaðan Genel Kurul toplantýsýna kadar beklenilmesinin mümkün
olmadýðý ya da bir an önce görüþülmesinde yarar olan önemli ve zorunlu konular görüþmek üzere
aþaðýda gösterilen baþvuru ve kararlar uyarýnca, Yönetim Kurulu tarafýndan en geç bir ay içinde

toplantýya çaðrýlýr.
15-1- Dernek üye sayýsýnýn 1/5'nin konu için yapacaklarý yazýlý ve imzalý baþvurusu.
15-2-Yönetim Kumlunun gerek gördüðü konularda 2/3 oy çoðunluðu ile alacaðý karan,
15-3-Denetleme Kurulunun Dernek hesap iþlemleri ile bütçe konusunda alacaðý oybirliði

karan.
15-4-Olaðanüstü Genel Kurul toplantýsý, olaðan Genel Kurul toplantýsýndaki yöntem ve
ilkelere göre yapýlýr ve sadece toplantýya neden olan konunun üzerinde görüþülüp karar alýnýr.
Olaðanüstü Genel Kurul sýrasýnda gündeme madde eklenmesi önerisi yapýlamaz.

Genel Kurul Görev ve yetkileri:
Madde 16- Genel Kurul Derneðin en yetkili karar organý olup, görev ve yetkileri aþaðýda

gösterilmiþtir.
16-1- Ýlgi yasalarý ile Dernek Ana Tüzüðü hükümleri doðrultusunda gerekli kararlan almak.
16-2- Geçen çalýþma dönemine iliþkin Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarýn görüþüp,

yönetim kurulunu aklamak.
16-3- Bir sonraki çalýþma döneminin çalýþana programý ile yýllýk bütçe ve gelir-gider

çizelgelerim görüþüp karara baðlamak.
16- 4- Yeni çalýþma dönemi için Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Etik Kurul, asil ve

yedek üyelerini seçmek.
16-5 Dernek Ana Tüzüðünün deðiþtirilmesine iliþkin Yönetim Kurulu tasarýsýný görüþüp,
karara baðlamak.
16- 6- Dernek üyeliðinden çýkanlacaklar hakkýnda karar almak.
16- 7- Derneðin taþýnmaz mal satýn alýnmasý ya da satýlmasý konularýnda Yönetim Kuruluna

yetki vermek.
- 8- Derneðin uluslarar da bulunmasý, yurt dýþýndaki kuruluþlara katýlmasý ya

~ !**



Yönetim Kurulu:
Madde 17- Derneðin amacýna ulaþmasý için gereken faaliyetleri gösteren, demeðî teý̂ 'fiF
Dernek gelirlerini toplayan, gereken harcamalarý yapan, bütün iþleri organize ederk-̂ yi
çalýþmalarý ile üyelerine ve topluma daha iyi hizmet verilmesini saðlayan ve demeði yöneten kuruldur.

17-1-   Yönetim Kurulu gösterilen adaylar arasýnda genel kurulca gizli oyla 7'si asil 5'i yedek

olmak üzere seçilir.
17-2- Yedek üyeler asil üyelerden boþalan yerlere, aldýklarý oy sýrasýna göre çaðýrýlýrlar.

Yönetim Kurulunun Çalýþma Ýlkeleri:
Madde 18-   Yönetim Kurulunun çalýþma ilkeleri aþaðýda gösterilmiþtir.

18-1-  Yönetim kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilmelerini müteakip altý gün içinde toplanýp
kendi aralarýndan bir baþkan, bir baþkan yardýmcýsý, bir genel sekreter, bir muhasip seçmek

suretiyle görev bölümünü tamamlar.
18- 2- Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanýr. Lüzum gördüðü hallerde baþkan veya en

az dört üyenin daveti ile olaðanüstü toplantý yapabilir.
18- 3- Yönetim Kurulu dernek baþkanýn çaðrýsý ve saptadýðý gündem doðrultusunda toplanýr

ve çalýþmalarýný yapar.
18-4- Yönetim Kurulunun toplantý yeter sayýsý, üye tam sayýsýnýn yandan fazla ve karar yeter
sayýsý katýlanlarýn Sal çoðunluðudur. Oylarýn eþitliði halinde baþkanýn oyu iki oy sayýlýr.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 19-   Yönetim Kurulunun görev yetkileri aþaðýda gösterilmiþtir.

19-1- Ýlgili yasalan ve bu Ana tüzük hükümleri doðrultusunda gerekçe kararlan almalý; Genel
Kurul kararlarýný uygulamak.
19-2-  Derneðin Dernek Baþkaný aracýlýðý ya da gerektiðinde, yetki verdiði üyeleri aracýlýðý ile
temsil ettirmek.
19-3- Çalýþma dönemi, çalýþma programý ile yýllýk bütçe, gelir ve gider çizelgesini
uygulamak, geçen çalýþma dönemi çalýþma raporu ile bilanço ve gelir, gider çizelgelerini
hazýrlamak.
19- 4- Dernek baþkaný önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koþullarýný yitiren, amaç ve hizmet

konularýndan uzaklaþan bu Ana Tüzük hükümleri ve Genel kurul kararlarýna aykm hareket
eden, aykm söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkýnda gereken iþlemleri yapmak.
19- 5- Genel kurul toplantýlarýnýn yerini, tarihini, saatini ve gündemini saptamak, üyelere ve

Yerel Mülki Amirliðe duyurmak..
19- 6- Danýþma kurullarýný raporlan hakkýnda karar vermek ve uygulamak.
19- 7- Derneðin iþlerini yürütecek personel1 ve danýþmanlarý atamak ve gerektiðinde iþlerine

son vermek.

19-8- Dernek ana Tüzüðünün deðiþtirilmesi  ile yönetmeliklerin hazýrlanmasý  ve
deðiþtirilmesine iliþkin tasarýlar hazýrlamak.
19- 9- Dernek Baþkanýnýn Görev süresi ve yetkileri: baþkan her türlü kurum ve kuruluþa karþý
derneði temsil eder. Baþkanýn görev süresi olaðan Genel Kurul toplantýsýna kadar devam eder.
19-10- Baþkan Yardýmcýsýnýn Görev ve Yetkileri; Baþkanýn birinci derecede yardýmcýsýdýr.

Baþkanýn bulunmadýðý veya Baþk̂ nýn görevlendirdiði hallerde yönetim kurulu toplantýlanna
þkanlýk eder.
-11-Genel sekreterin Görevy êf Yetkileri; Derneðin gelen ve giden evrak defterini, üye
yýt defterini, bütün yazý̂ malarýn dosyasýnýn tutulmasýný ve yazýþmalarla ilgili bütün

emleri yapar, tanzim edeý[|yönetim kurulunun toplantý gündemini hazýrlar, üyelerce yapýlan

%
16-9- Derneðin feshedilmesine ve malvarlýðýnýn daðýtýlmasýna karar vermek.    ð
16-10- Gerekli diðer konularda karar vermek. I '

•,



ul tarihi arasýndaki süre içinde olacak gider ve
r çizelgesinde ayný süreye iliþkin giderler tutarým ^^

Ortak HükümlerMadde 24- Yönetim ve Denetim kurullarý üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantýya ya da özürlü
olsa dahi çalýþma dönemi içinde toplantýlarýn yarýsýndan fazlasýna katýlmadýklarý takdirde,
kurullarýndan ayrýlmýþ sayýlýrlar. Her hangi bir nedenle kurulundan ayrýlan üyenin yerine, ilk sýrada

bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliðe çaðrýlýr.

IV. BÖLÜM - MALÝ HÜKÜMLERÝ

Çalýþma Dönemi ve Bütçe:Madde 25- Kuruluþ Genel kurulu takiben derneðin ilk çalýþma dönemi 31.12.1995 tarihine

kadardýr.Müteakip her çalýþma dönemi iki takvini yýlýndan oluþur. Derneðin bütçesi yýllýk bütçe
yönetmeli i ile elir ve ider çizelgeleri/içen oluþur. Bütçenin yükümlüðe girdiði 6.5.1994

tarihi ile
a

Denetleme Kurulu:
Madde 20-Derneðin gelir ve giderlerini, ayrýca Genel Kurulda ve Dernek tüzüðünde

belirlenen ilkelerin Yönetim kurulunca yürütülmesini Genel kurul adýna denetler.
20-1-   Denetleme Kurulu Genel kurulda gizli oyla 2 yýl için seçilmiþ 3 asil, 3 yedek üyeden

oluþur.20-2- Denetleme Kurulu, seçimi izleyen 15 gün içinde yapacaðý ilk toplantýda bir baþkan ve

bir sözcü seçer.Farklý Organ ve Doku Naklini yürüten kuruluþlarýndan bir kiþi sýrayla Denetim Kurulu

Baþkanlýðý yapar.
20- 3- Denetleme Kurulu en az 6 ayda bir kez toplanýr.
20- 4- Gerektiðinde Yönetim Kurulu toplantýsýnda hazýr bulunarak faaliyetlerle ilgili dilek ve
önerilerini belirtir. Bir yýllýk dönemdeki bütün gelir ve giderler ile Organ nakli konusundaki
yukarýda belirtilen bütün faaliyetleri bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

Danýþma Kurullarý:
Madde 21-  Yönetim Kurulu gerek gördüðü konularda danýþma ve çalýþma gruplarý

oluþturmaya yetkilidir.

Danýþma Kurullarýnýn Görev ve Yetkileri:
Madde 22- Danýþma Kurullarýnýn Görev Yetkileri: Dernek amaç ve hizmet konulan yönünden
yapýlmasý gereken çalýþmalara iliþkin taslak programlar hazýrlamak, uygulamalara yönelik öneri ve

dileklerde bulunmak.

Etik KurulMadde 23- Etik Kurul ülkemizde organ ve doku nakli uygulamalarým organ ve doku nakli
etiðine ve kurallarýna uygunluðunu inceler ve deðerlendirir. Etik Kurul genel kuralca 4 yýl

süre için gizli oyla seçilir ve 3 kiþiden oluþur.

<þ

müracaatlarý yönetim kuruluna iletir. Yazýþmalarý baþkanla birlikte imiz^ar.
baþkan yardýmcýsýnýn görevini bulunmadýklarý zaman yüklenir. '  *./HV ^
19-12- Muhasip Görev ve Yetkileri; Muhasip, demeðin mali ve ekonomiks^f̂ dön )^neti
kuruluna karþý birinci derecede sorumludur. ^^ia ̂ þ>:'

19-13- Dernek borçlanamaz.

s.



Derneðin Gelirleri: * '
Madde 26- Derneðin gelirleri aþaðýda gösterilmiþtir.

26-1- Giriþ Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalýþma dönemi bütçesinde üyeliðe
kabul edilen üyeler için ön görülen ödentidir. Miktarý yönetim kurulu tarafýndan belirlenir.
26- 2- Yýllýk Ödenti: Üyeler için her çalýþma bütçesinde ön görülen ve üyeliðin devamý
süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup (2.000.000.TL)'dýr. Bu miktar her yýl Genel

Kurulca onaylanan bütçe ile saptanýr.
26- 3- Derneðin mal varlýðýndan elde edilen gelirler.
26- 4- Her türlü yayýn ve piyango satýþlarý ile toplantý, temsil, festival, gösteri ve benzeri

düzenlemelerden elde edilen gelirler.
26-5- Her türlü koþullu ya da koþulsuz baðýþ, vasiyet, yardým, ortaklýlar, iktisadi iþletme,

lokal ve yardýmlaþma sandýðýndan saðlanacak gelirler.
26-6- Ulusal bekleme listesine giren her hasta bu listede kaldýðý sürece, her yýl için listenin
oluþturulmasý ve canlý durmasý  masraflarýna katýlýr. Yönetim Kurulunun bu masraflarýn
meblaðým günün þartlarýna göre tayin etmesiyle elde edilen gelirlerden oluþur.

Gelir ve Gider iþlemleri:
Madde 27- Derneðin gelir ve gider iþlemlerinde aþaðýda gösterilen kural ve yöntemler
uygulanýr.

27-1- Giriþ ödentisinin tamamý üyelik iþlemleri sýrasýnda, yýllýk ödentinin yarýsý  Ocak ve

diðer yansý Haziran ayýnda ödenir.
27-2- Dernek gelirleri Alýndý Belgeleri ile toplanýr. Baðýþ, yardým ve ödentileri toplayacak
yetkililer Yönetim Kurulu Kararý ile belirlenir. Alýndý Belgesine, ödenti ve baðýþý ödeyenin
açýk kimliði yazýlýr ve imzasý alýnýr.
27- 3- Giderlere iliþkin harcamalardan fatura ya da makbuz alýnýr. Belirtilen belgelerin
alýnmasý halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satýþ fiþi eklenir.

Derneðin Ýç Denetim Þekilleri:
Madde 28- Derneðin Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasýndaki anlaþmazlýkla! ý ve sorunlarý

disipline etmek, üyelerle Dernek Organlarý ve görevlilerine dernek faaliyetleri ile ilgili iþlemlerde
yol göstermek ve dernek içi düzenin saðlanmasý için yönergeler hazýrlanýr. Hazýrlanan yönergeler

genel kurulun onayýndan sonra yürürlüðe girer.

Defterler:
Madde 29- Dernek için aþaðýda gösterilen ve noterden onaylanmýþ defterler tutulur.

29-1- Dernek Üyeleri Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliðe giriþ tarihleri, üyelikten
aynlma ya da çýkarýlma tarihleri bu deftere yazýlýr.
29- 2- Genel Kurul Karan Tutanaklan Defteri: Ýlk Kurucular Genel Kurulu ilk Genel Kurul ve
izleyen Olaðan ve Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýlarý Tutanaklan bu deftere tarih sýrasýyla
yapýþtýnlýr.
29- 3- Yönetim Kurulu Karar Defteri:  Yönetim Kurulunun  olaðan ve olaðanüstü

plantýlarýnýn kararlarý tarih ve sayý sýrasýyla deftere yazýlýr ya da kararlarýn yazýldýðý kaðýtlar

u deftere yapýþtýnlýr.
9- 4- Gelen ve Giden Evrak Defteri: Dernek adýna gelen ve giden evrak tarih ve sýra

umarasý verilerek bu deft
9- 5- Gelir ve Gider De a Bilanço Esasý Defteri: Dernek adýna alýnan paralar,
yrýldýklarý yerler, alýnma ve iliþkin olduklar

aþamaz. Yýllýk bütçede, harcama yetkeleri ve gelirlerin alýnma biçimleri, gider ve harcamaya,-? *̂. . r-'
iliþkin belgeler, kasada kalacak para tutan, bölüm ve maddeler aktarma yetkileri gibf kpnuiiat  ^ - %



ý

olduklarý hesaplar, alacaklar, borçlar ve varlýklar gereken defterlere iþle
29- 6- Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Her çalýþma dönemine i

gider çizelgeleri deftere iþlenir.
29- 7- Demirbaþlar Defteri: Derneðin demirbaþ niteliðindeki taþýnýr v

deftere iþlenir.
29- 8- Alýndý Belgesi Kayýt Defteri: Alýndý belgelerinin serisi, baþlangýç ve bitiþnumâralarý,
verildiði kimseler, veriliþ ve iade tarihleri, alýnan tutarlar, ilgililerin imzalan, bu deftere iþlenir.

V.BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

Ana Tüzük Deðiþikliði:
Madde 30 - Dernek Ana Tüzüðü Genel Kurula katýlan üyelerin 2/3 oy çoðunluðu ile deðiþtirilir.
Deðiþiklik önerileri üyelere genel kurul çaðrýsý ile birlikte bildirilir.

Derneðin Feshi:
Madde 31 - Dernek genel kurulu her zaman demeðin feshine karar verebilir. Genel kurulun
demeðin feshine karar verebilmesi için, tüzüðe göre genel kurula katýlma hakkýna sahip bulunan
demek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantýda hazýr bulunmasý þarttýr.
Ýlk toplantýda bu çoðunluðun saðlanamamasý halinde , üyeler 13. Maddeye göre ikinci toplantýya
çaðrýlýr, ikinci toplantýya katýlan üye sayýsý ne olursa olsun fesih konusu görüþülebilir. Fesih iliþkin
kararýn toplantýda hazýr bulunan üyelerin üçte iki çoðunluðu ile verilmesi zorunludur. Derneðin
feshi halinde, taþýnýr - taþýnmaz tüm mallan Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Vakfý'na
teslim edilir. Derneðin feshi yönetim kurulu tarafýndan beþ gün içinde mahallin en büyük mülki
amirliðine yazýyla bildirilir. Demeðin kapatýlmasý için dava açýldýktan sonra demek genel kurul
tarafýndan verilen fesin kararý, açýlmýþ bulunan davanýn yürütülmesine ve kapatma kararý verilmesi

halinde, doðacak hukuki sonuçlara engel olmaz.
Madde 32 - Demek Ana Tüzüðü hükümleri Yönetim Kurulunun hazýrlayacaðý ve Genel Kurulun
onaylayacaðý yönetmelikler hükümlerine göre uygulanýr.

Yürürlük:
Madde 33 - Bu Ana Tüzük, kurucular Genel Kurulu tarafýndan onayladýðý 25.03.1994 tarihinden

baþlamak üzere yürürlüðe girer.

Kurucu Üyeleri:
Madde 34 - Bu tüzük 34 maddeden ibaret olup, aþaðýda adý soyadý ve imzalan bulunan biz
kurucular tarafýndan 2908 sayýlý dernekler kanununa uygun olarak düzenlenip. Mülki Amirliðin
onaylarýna sunulmuþtur.
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