Mevcut Şekil

MADDE-6 ÜYELİKLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR:

Yeni Şekil

MADDE-6 ÜYELİKLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR:

b) Dernek Üyeliği ve Yönetim Kurulu başkan ve üyeliklerine

b) Dernek Üyeliği ve Yönetim Kurulu başkan ve Yönetim Kurulu

seçilebilmek için tüzükte öngörülen süreler, blok ve ardışık

Başkanlığına ve dernek organlarına üyeliklerine seçilebilmek için

olmayıp kesintili de olsa üye olarak geçirilen süreler, toplam

tüzükte öngörülen süreler, blok ve ardışık olmayıp kesintili de olsa

üyelik süresinin hesabında dikkate alınır.

üye olarak geçirilen süreler, toplam üyelik süresinin hesabında
dikkate alınır.

Mevcut Şekil
MADDE-6 ÜYELİKLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR:

k) Üyelikten ayrılırken dernek aidat borcu olan üyeler birikmiş

Yeni Şekil
MADDE-6 ÜYELİKLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR:

k) Üyelikten ayrılırken dernek aidat borcu olan üyeler birikmiş aidat

aidat borcunu ödemeden ve çıkarılma tarihinden itibaren 1 yıl

borcunu ödemeden ve çıkarılma tarihinden itibaren 1 yıl 3 ay

geçmeden derneğe tekrar üye olarak kabul edilmezler.

geçmeden derneğe tekrar üye olarak kabul edilmezler

Mevcut Şekil
MADDE- 10 DERNEĞİN ORGANLARI:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Disiplin Kurulu
Dış İlişkiler Kurulu
Danışma Kurulu

Yeni Şekil
MADDE- 10 DERNEĞİN ORGANLARI:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Disiplin Kurulu
Dış İlişkiler Kurulu
Danışma Kurulu

Yukarıda belirtilen organlar dışında, dernek tüzüğündeki
Yukarıda belirtilen organlar dışında, dernek tüzüğündeki çalışma
çalışma konularının yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulduğunda,
konularının yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulduğunda, Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu kararı ile işlevsel çalışma kurulları
kararı ile işlevsel çalışma kurulları komiteleri ve grupları
oluşturulabilir.
oluşturulabilir

Mevcut Şekil

Yeni Şekil

GENEL KURUL TOPLANTILARI :

GENEL KURUL TOPLANTILARI :

MADDE- 12 GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ :

MADDE- 12 GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ :

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan

bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 21 gün
21 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan

önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli ulusal bir gazetede ilan

edilmek veya derneğin web sitesinde duyurulmak veya yazılı ya da

edilmek veya derneğin web sitesinde duyurulmak veya yazılı ya da elektronik

elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda

posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk

toplantı yapılamazsa, ikinci sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün,
saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki
toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile
süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla
çoğunluk sağlanamaması

olamaz.

sebebiyle

Mevcut Şekil

Yeni Şekil

MADDE- 13 GENEL KURUL TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI MADDE- 13 GENEL KURUL TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI
YETER SAYISI :
YETER SAYISI :
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk

aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve

aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ,

denetim kurulları asli üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

ve denetim ve disiplin kurullarının asli üye tam sayısı toplamının iki
katından az olamaz.

Mevcut Şekil

MADDE - 16

Yeni Şekil

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

3) Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim
Kurulunun ibra edilmesi,

MADDE - 16

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

3) Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim
Kurulunun Kurulların ibra edilmesi,

Mevcut Şekil

Yeni Şekil

MADDE- 18 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE YAPISI :

MADDE- 18 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE YAPISI :

b)

b)

Genel Kurulda aday olacak Başkan adaylarının ilan edilen ilk

Genel Kurulda aday olacak Başkan adaylarının ilan edilen ilk Genel

Genel Kurul tarihinden en geç 10 gün önce Dernek Yönetim Kurulu

Kurul tarihinden en geç 10 gün önce Dernek Yönetim Kurulu

Başkanlığı’na adaylık müracaatını yapmaları zorunludur. Söz konusu

Başkanlığı’na adaylık müracaatını yapmaları zorunludur. Söz konusu

başvuruda, dernek organlarına aday olan Yönetim Kurulu asli ve yedek

başvuruda, dernek organlarına aday olan Yönetim Kurulu asli ve yedek

üyeleri ile Denetim Kurulu asli ve yedek üyelerinin eksiksiz olarak

üyeleri ile Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asli ve yedek üyelerinin

bildirilmesi ve dilekçede her üyenin adının karşısındaki boşluğa TC

eksiksiz olarak bildirilmesi ve dilekçede her üyenin adının karşısındaki

kimlik numarasını yazarak ve imzasını atarak adaylığını beyan etmesi

boşluğa TC kimlik numarasını yazarak ve imzasını atarak adaylığını

şarttır.

beyan etmesi şarttır.

Mevcut Şekil
MADDE- 18 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE YAPISI :
d)

Ölüm nedeniyle eksilme dışında seçimden bir gün önceye kadar,

Yeni Şekil
MADDE- 18 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE YAPISI :
d)

Ölüm nedeniyle eksilme dışında seçimden bir gün önceye kadar,

verilmiş olan Yönetim Kurulu asli ve yedek listesinde ayrı ayrı ikişer,

verilmiş olan Yönetim Kurulu asli ve yedek listesinde ayrı ayrı ikişer,

denetim Kurulu asil ve yedek listelerinde ise ayrı ayrı birer üye

Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek listelerinde ise ayrı

değişikliği yapılabilir. Ancak belirtilen asil listelerde çekilme, istifa,

ayrı birer üye değişikliği yapılabilir. Ancak belirtilen asil listelerde

çıkarma gibi nedenlerle eksilme halinde eksiklik yedek listeden

çekilme, istifa, çıkarma gibi nedenlerle eksilme halinde eksiklik yedek

tamamlanır. Yedek listelerdeki eksilme ise, yeni yedek üyelerin

listeden tamamlanır. Yedek listelerdeki eksilme ise, yeni yedek üyelerin

bildirilmesi ile tamamlanır. Her halde, listenin eksiksiz son şekli ile ilan

bildirilmesi ile tamamlanır. Her halde, listenin eksiksiz son şekli ile ilan

edilen ilk Genel Kuruldan önceki son mesai günü saat 12.00’ye kadar

edilen ilk Genel Kuruldan önceki son mesai günü saat 12.00’ye kadar

pusula basımı için Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına teslimi

pusula basımı için Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına teslimi

zorunludur. Başkan adaylarının pusulalarını kendileri bastırmak

zorunludur. Başkan adaylarının pusulalarını kendileri bastırmak

istemeleri söz konusu bildirim şartını ortadan kaldırmaz. İlk Genel Kurul

istemeleri söz konusu bildirim şartını ortadan kaldırmaz. İlk Genel Kurul

ile ikinci Genel Kurul tarihleri arasında ölüm dışında söz konusu

ile ikinci Genel Kurul tarihleri arasında ölüm dışında söz konusu

listelerde değişiklik yapılamaz. Bahse konu listelerde belirlenen dokuz

listelerde değişiklik yapılamaz. Bahse konu listelerde belirlenen dokuz

asli beş yedek yönetim kurulu üyesi, üç asli, üç yedek Denetim Kurulu

asli beş yedek yönetim kurulu üyesi, üç asli, üç yedek Denetim Kurulu

üyesinin eksiksiz olması gerekmekte olup eksiklik bulunması halinde

üyesinin ve üç asli, üç yedek Disiplin Kurulu üyesinin eksiksiz

söz konusu Başkan adayı ve listeleri seçime katılma hakkını kaybeder.

olması gerekmekte olup eksiklik bulunması halinde söz konusu Başkan
adayı ve listeleri seçime katılma hakkını kaybeder.

Mevcut Şekil

Yeni Şekil

MADDE- 18 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE YAPISI :

MADDE- 18 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE YAPISI :

e)

e)

Bir dernek üyesi Genel Kurulda aday olan listelerden ancak bir

Bir dernek üyesi Genel Kurulda aday olan listelerden ancak bir

tanesinde aday gösterilebilir. Başkan adayının yanı sıra yönetim ve

tanesinde aday gösterilebilir. Başkan adayının yanı sıra Yönetim ve

denetim kurulu asil ve yedek listelerindeki tüm adayların tüzüğün ilgili

Denetim ve Disiplin kurulu asil ve yedek listelerindeki tüm adayların

maddelerine uygun şekilde seçme ve seçilme hakkını sahip olması ve

tüzüğün ilgili maddelerine uygun şekilde seçme ve seçilme hakkını

Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca Genel Kurul ilanından önce

sahip olması ve Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca Genel Kurul

açıklanan Genel Kurula katılabilecek, seçme ve seçilme hakkını

ilanından önce açıklanan Genel Kurula katılabilecek, seçme ve seçilme

taşıyan üyeleri gösterir listede yer alması zorunludur.

hakkını taşıyan üyeleri gösterir listede yer alması zorunludur.

MADDE- 18 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE YAPISI :

MADDE- 18 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE YAPISI :

f)

Dernek Başkanlığına aday olmak için asgari on yıl, yönetim ve

f)

Dernek Başkanlığına aday olmak için asgari on yıl, yönetim ve

denetim kurulu asli ve yedek üye listelerine aday olabilmek için ise

denetim ve disiplin kurulu asli ve yedek üye listelerine aday olabilmek

asgari iki yıl dernek üyeliğinin bulunması zorunludur. Dernek asgari

için ise asgari iki yıl dernek üyeliğinin bulunması zorunludur. Dernek

üyelik şartının hesabında adaylığa müracaat tarihi esas alınır.

asgari üyelik şartının hesabında adaylığa müracaat tarihi esas alınır.

Mevcut Şekil
MADDE- 18 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE YAPISI :
i)

10. maddede sayılan diğer organları ile ilgili atama Yönetim Kurulu

Yeni Şekil
MADDE- 18 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE YAPISI :
i)

10. maddede sayılan diğer organları ile ilgili atama Yönetim Kurulu

üyeleri içerisinden ilk toplantıda salt çoğunlukla yapılır.

üyeleri içerisinden ilk toplantıda salt çoğunlukla yapılır.

MADDE- 18 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE YAPISI :

MADDE- 18 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE YAPISI :

k) Herhangi bir nedenle yönetim kurulu başkanlığının boşalması halinde k)
3 ay içinde yeni yönetim kurulu seçimi için olağanüstü genel kurula gidilir.

Herhangi bir nedenle yönetim kurulu başkanlığının boşalması

halinde 3 ay içinde yeni yönetim kurulu, denetim ve disiplin kurulları
seçimi için olağanüstü genel kurula gidilir.

Mevcut Şekil

Yeni Şekil

MADDE- 19 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE- 19 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

l)
Kendi üyeleri arasından üç kişiyi Disiplin ve Etik Kurulu olarak
seçmek,

l)
Kendi üyeleri arasından üç kişiyi Disiplin ve Etik Kurulu olarak
seçmek,

Mevcut Şekil

Yeni Şekil

MADDE- 23 DİSİPLİN KURULU :

MADDE- 23 DİSİPLİN KURULU :

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir

başkan ve iki üyeden oluşur. Dernek üyelerinden tüzüğün MADDE- 8 d başkan ve iki üyeden oluşur.
fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında Disiplin Kurulu gereken
durumlarda

toplanarak,

gerekli

soruşturmayı

sonucunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna arz eder.

yapar,

Disiplin Kurulu üç asli, üç yedek üye

olmak üzere Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Disiplin Kurulu

soruşturma üyeleri aralarından bir Başkan seçerler. Disiplin Kurulu asli
üyelerinin boşalması halinde, sırayla yedek üyeler Yönetim
Kurulunca göreve çağrılırlar.
Dernek üyelerinden tüzüğün MADDE- 8 d fıkrasına aykırı hareket edenler
hakkında Disiplin Kurulu gereken durumlarda toplanarak, gerekli
soruşturmayı yapar, soruşturma sonucunu yazılı olarak Yönetim
Kuruluna arz eder.

Mevcut Şekil

Yeni Şekil

MADDE- 24 DIŞ İLİŞKİLER KURULU :

MADDE- 24 DIŞ İLİŞKİLER KURULU : ÇALIŞMA KOMİTELERİ
VE GRUPLARI

Yönetim Kurulu tarafından, dernek üyeleri arasından bir genel
koordinatör ve dernek üyelerinden veya özel uzmanlık zorunluluğu

Yönetim Kurulu tarafından, dernek üyeleri arasından bir genel

nedeni ile gerektiğinde dışarıdan görevlendireceği bir heyet Dış İlişkiler

koordinatör ve dernek üyelerinden veya özel uzmanlık zorunluluğu

Kurulu olarak görevlendirilir. Derneğin üyesi olduğu IFALPA, ECA,

nedeni ile gerektiğinde dışarıdan görevlendireceği uzmanlardan oluşan

International Flight Safety Foundation ve diğer milletlerarası meslek çalışma grupları veya komiteleri kurabilir.bir heyet Dış İlişkiler Kurulu
kuruluşları nezdinde temsil edilmesini, milletlerarası sahada ülke olarak görevlendirilir. Derneğin üyesi olduğu IFALPA, ECA, International
çıkarlarımıza

ve

milli

yürütülmesini sağlar.

politikalarımıza

uygun

şekilde

faaliyetler

Flight Safety Foundation ve diğer milletlerarası meslek kuruluşları
nezdinde temsil temsili için görevlendirebilir. edilmesini, milletlerarası
sahada ülke çıkarlarımıza ve milli politikalarımıza uygun şekilde
faaliyetler yürütülmesini sağlar

Mevcut Şekil

Yeni Şekil

MADDE- 25 DANIŞMA KURULU :

MADDE- 25 DANIŞMA FAALİYETLERİ:

Yönetim Kurulu; mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri dışında,

Yönetim Kurulu; mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri dışında,

toplumun sevgi, saygı ve güvenini kazanmış, tecrübe, mesleki bilgi ve

toplumun sevgi, saygı ve güvenini kazanmış, tecrübe, mesleki bilgi ve

becerileriyle üyeler arasında saygın yer edinmiş 3 üyeden oluşan bir becerileriyle üyeler arasında saygın yer edinmiş 3 üyeden oluşan bir
Danışma Kurulu oluşturabilir.

Danışma Kurulu oluşturabilir. kişilerin görüşüne başvurabilir rapor ve
benzeri çalışmalar konusunda destek isteyebilir.

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun veya Danışma Kurulunun gerekli
gördüğü durumlarda toplanarak Yönetim Kurulu ile bilgi alışverişinde

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun veya Danışma Kurulunun gerekli

bulunur

gördüğü durumlarda toplanarak Yönetim Kurulu ile bilgi alışverişinde
bulunur

Mevcut Şekil
MADDE- 26
BİLDİRİLMESİ :

Yeni Şekil
ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE MADDE- 26
BİLDİRİLMESİ :

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu

Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetim Kurulları ile derneğin diğer

Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetim ve Disiplin Kurullarına ile

organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları,

derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları,

doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin

baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek

bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir

Mevcut Şekil
MADDE- 33

Yeni Şekil
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

MADDE- 33

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

Dernek tüzüğünde değişiklik, ilan edilen gündeminde bulunmaması

Dernek tüzüğünde değişiklik, ilan edilen gündeminde bulunmaması

halinde Genel Kurulun olağan veya Olağanüstü toplantısı ile yapılır.

bulunması halinde Genel Kurulun olağan veya Olağanüstü toplantısı ile

Tüzük değişikliği konusunda, her madde için yapılan oylamaya katılarak

yapılır. Tüzük değişikliği konusunda, her madde için yapılan oylamaya

oy kullanan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oyu ile karar alınır. Ancak katılarak oy kullanan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oyu ile karar alınır.
istenilen üçte iki çoğunluk sayısı Genel Kurul ikinci toplantısı için gereken

Ancak istenilen üçte iki çoğunluk sayısı Genel Kurul ikinci toplantısı için

asgari toplantı yeter sayısı esas alınarak hesaplanır. Dolayısı ile,

gereken asgari toplantı yeter sayısı esas alınarak hesaplanır. Dolayısı ile,

tüzüğün değişmesi için ikinci genel kurul asgari toplantı yeter sayısı tüzüğün değişmesi için ikinci genel kurul asgari toplantı yeter sayısı kadar
kadar üyenin oy kullanması ve bunlardan en az üçte ikisinin olumlu oy

üyenin oy kullanması ve bunlardan en az üçte ikisinin olumlu oy

kullanması zorunludur

kullanması zorunludur.

Mevcut Şekil
MADDE- 34

Yeni Şekil
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ

MADDE- 34

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ

a) Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

a) Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma

hakkı

hakkı

bulunan

üyelerin

2/3

çoğunluğu

aranır.

Çoğunluğun

bulunan

üyelerin

2/3

çoğunluğu

aranır.

Çoğunluğun

sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci

sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci

toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,

toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,

yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

yönetim ve denetim ve disiplin kurulları asli üye tam sayısının iki

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya

katından az olamaz.

katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel
kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya
katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel
kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

