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GENEL KURUL YÖNERGESİ 
 

(Yönetim Kurulunun 16.05.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) 

 

Derneklerimizin, Federasyonun Tüzüğüne göre üye Federasyonumuzun ve üye Derneklerin 

olağan genel kurulları nedeniyle uyması gereken kurallar bu yönerge ile belirlenmiştir.  

 

1. Bu yönerge, Federasyonun Tüzük hükümlerine göre hazırlanmış bulunmakla üye 

derneklerimizin uyması zorunludur. 

 

Toplantının Tarihi 

2. Federasyon Olağan Genel Kurulu iki yılda bir Mayıs ayında yapılır. Bu yönergenin 

hazırlanmasından sonra ilk genel kurul 2011 Mayıs ayında yapılacak olup, bundan sonraki 

Federasyonun Genel Kurulunun yapılacağı tarih bu maddeye göre saptanır.  

 

Toplantının Yeri 

3. Federasyonunun merkezinin bulunduğu yerde yapılır. 

 

Derneklerin Temsili 

4. Dernekler, seçmiş bulundukları delegeler ile Federasyonun Genel Kurulunda temsil 

edilirler. 

 

Temsilci Sayısının Saptanması 

5. Derneklerin ilk elli üyesi için beş asil temsilci tayin hakkı vardır. Bundan sonra gelen hem 

tam 50 üye için de ayrıca bir üye daha asil temsilci tayın hakkı vardır. Seçilen asil üye sayısı 

kadar da yedek üye seçilir. 

 

Temsilci Sayının Saptanacağı Kıstas 

6. Temsilci sayısı, Derneklerin kendi genel kurullarını yapmak için Dernekler Müdürlüğüne 

vermiş bulundukları “hazır bulunanlar listesi”nde yer alan üye sayısı kıstas alınır. 

 

Usul 

7. Dernekler, temsilcilerini seçmelerinde usul bakımından kendi Tüzükleri ile bağlıdır. 

7.1. Dernekler kendi tüzüklerinde temsilcilerin seçilmesini Genel Kurulları tarafından 

yapmayı veya temsilcilerin seçilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermekle temsilcilerin 

seçilmesini kararlaştırabilirler. 

7.2. Ancak her halde, Dernekler Genel Kurul gündemine bu konuda madde koymak 

zorundadırlar.  

7.2.1. Temsilciler Genel Kurul tarafından seçiliyor ise “Federasyon Temsilcilerinin seçilmesi” 

maddesi konur. 

7.2.2. Temsilciler Yönetim Kurulu tarafından seçiliyor ise “Federasyon Temsilcilerinin 

Yönetim Kurulu tarafından seçilmesine yetki verilmesi” maddesi konur. 

 

Derneklerin Genel Kurullarını Yapma Zamanı: 

8. Dernekler, Genel Kurullarını Federasyonun Genel Kurulu yapılmasından önceki Şubat ayı 

içinde yapmak zorundadır.  
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İzlenecek Usuller 

9. Dernekler, toplantı yapılmasından sonra 30 günlük Dernekler Masasına evrakların 

verilmesi süresi içinde aşağıda belirlenen belgeleri de Federasyona iletmek zorundadır. 

9.1. Federasyonu bildirilecek belgeler: 

9.1.1. Hazır bulunanlar listesi 

9.1.2. Genel kurul tutanağı 

9.1.3. Genel kurul sonuç bildirimi 

9.1.4. Temsilcilerin isimleri genel kurulda belirlenmemiş ise Temsilci adlarının belirlendiği 

Yönetim Kurulu kararı, 

9.1.5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Denetim Kurulu Üyelerinin, Federasyon Temsilcilerinin 

isimleri, adresleri, e-posta adresleri, cep, iş ev telefonları, iş yeri adresleri. 

 

Temsilcilik Hakkı 

10. Temsilciler seçilmelerinden sonra Dernekleri veya Federasyon tarafından görevden 

alınamazlar.  

 

Temsilcilik Sıfatının Kaybedilmesi 

11. Temsilcilik sıfatı aşağıdaki koşullarda kaybedilir. 

11.1. Federasyon Tüzüğüne göre üyelik hakkı sona erenler 

11.2. Temsilcinin bağlı bulunduğu Derneğinin tüzüğüne göre üyelik hakkı sona erenler. 

 

Uyma Zorunluluğu 

12. Yönerge, Federasyona halen üye Dernekler tarafından uygulanmak zorunda olduğu gibi, 

Federasyona katılacak dernekler için de uyulması zorunludur.  

 

EK MADDE 

13. Dernekler, tüzüklerinde, bu yönergeye aykırı bulunan hükümlerini en geç 2011 

Federasyonun Genel Kurul seçilmesi döneminde uygulanmak üzere kendi tüzüklerini 

değiştirmek ve bu tüzük hükümlerine uygun değişiklikleri yapmak zorundadırlar. 


