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1.Genel
Ek 1 – Türkiye Polifonik Korolar Derne i Dernek Tüzü ü

1. Genel
1.1 Bu belge, Türkiye Polifonik Korolar Derne i dernek tüzü ünü içerir (bkz. Ek 1)
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TÜRK YE POL FON K KOROLAR DERNE
DERNEK TÜZÜ Ü

Ek-1

KURULU NEDEN
Ça da uygarlık, evrende ça ın gereklerine ayak uydurabilen, gereksinmelere yanıt verebilen ve insano lunu daha
iyiye götürmeyi amaçlayan, sosyal, kültürel ve teknik geli melerin tümüdür.
Atatürk’ ün Türk ulusuna gösterdi i en önemli hedeflerden biri de, Ça da uygarlık düzeyine ula maktır.
Ulusal müzik kültürümüzün evrensel boyut kazanmasında polifonik (çoksesli) müzik elemanlarının yo un
kullanımının gereklili i kar ısında, Devletin öncülü ünde önemli ilerlemeler sa lanmı tır.
Polifonik Müzik Kültürünün yaygınla tırılmasında polifonik koroların önemi ve etkinli i kanıtlanmı tır. Bu
korolardan biri olan TRT Ankara Gençlik Korosu’ nun etki ve etkinliklerini örnek alan bizler, müzi in bu türünün özellikle
müzi i meslek olarak seçmeyen ama onu ya ayıp, ya atmak isteyen insanları bir çatı altında birle tirip, polifonik koro müzi i
yapabilmelerine olanak sa lamak ve böylelikle de halkımızın Evrensel Ça da Polifonik (çoksesli) müzik kültürünün
geli mesine bu yolla da katkıda bulunabilmek amacıyla, POL FON K KOROLAR DERNE
adı altında toplanmaya ve
müzik yapmaya karar verdik.
DERNE

N ADI VE MERKEZ

Madde 1) Derne in adı TÜRK YE POL FON K KOROLAR DERNE ’ dir. Derne in merkezi Ankara’ dır.Derne in
ubesi yoktur. Derne in merkezi ilk yerle im mah.10.cad.Erdem Çar ısı No:33/1 Batıkent ANKARA'
dır.
DERNE

N AMACI

Madde2) Ça da toplumlarda, evrensel müzik kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Polifonik (Çoksesli) Koro Müzi i türünün,
ülkemizde de geli tirilip yaygınla tırılmasını sa lamaya yönelik Çocuk, Gençlik,Yeti kinler vb.gibi korolar kurarak, her
ya taki bireylerin bu faaliyetlerden yararlanmalarını sa lamak ve böylece Ulusumuzun Evrensel ve Ulusal Müzik Kültürünü ve
zevkini geli tirmek ve yüceltmektir.
Dernek siyasetle u ra maz.
DERNE

N ÇALI MALARI

Madde 3) Dernek amacını gerçekle tirmek için a a ıdaki faaliyetlerde bulunur.
1.Her ya grubu için, polifonik çalgı e likli ya da e liksiz (a capella) korolar kurmak.
2.Korolarda, polifonik söyleme tekni ini yerle tirmek için çalı malarda bulunmak ve kurslar açmak,
3.Amaçlarının do rultusunda, bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, halka açık ve TV,radyo konserleri
vermek, video,plak,kaset, compact disk,teyp vb.yoluyla üretimler yapmak ve yayılmasını sa lamak.
4.Yerli ve yabancı sanatçı ve müzik topluluklarının her türlü etkinliklerine yer vermek.
5.Derne in müzik faaliyetlerini duyurmak için,yurt içi ve yurt dı ı turneleri düzenleyerek konserler vermek,müzik
festival ve yarı malarına katılmak, koro yarı maları ve enlikleri düzenlemek.
6.Gerekti inde gerçek ve tüzel ki ilerle,resmi ve özel hayır kurumlarıyla ve di er derneklerle ortak çalı malar
yapmak,
7.Eser sipari leri vermek, ödüllü ya da ödülsüz yarı malar düzenlemek ve bu suretle Ulusal Koro Müzi i
repartuvarımızın zenginle mesine katkıda bulunmak,
8.Üyeler arasındaki sosyal dayanı mayı sa lamak için balo, gezi vb. gibi sosyal etkinliklerde bulunmak.
9.Derne in amaçları do rultusunda kullanılmak üzere gayrimenkul alınması,kiralanması,alımı,satımı i lemlerinde
bulunmak.
10.Amaçları do rultusunda de i ik merkezlerde KORO MÜZ
E T M MERKEZLER açmak.
11.Derne in amaçlarını gerçekle tirmek üzere uluslararası faaliyette veya i birli inde bulunabilir.Yurt dı ında dernek veya üst
kurulu kurabilir veya yurt dı ında kurulmu dernek veya kurulu lara katılmak.
ÜYEL K KO ULLARI
Madde 4) ki tür üyelik vardır. Üyelik, onursal Üyelik.
1.Üyelik: Dernekler kanunu çerçevesinde, derne in belirtilen amaçlarını kabul edip bu amaçların gerçekle tirilmesi
için çalı mak isteyen, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip her ergin ki i derne e üye olabilir.
2.Onursal Üyelik: Derne in amaçlarının gerçekle tirilmesi için derne in her türlü çalı masına maddi ve manevi
yardımda bulunan ki ilere, yönetim kurulundan bir üyenin önerisi ve yönetim Kurulunun salt ço unlu unun kararı ile, onursal
üyelik verilir. Onursal üyeler aidat ödemekle yükümlü de illerdir.
Onursal üyeler Genel Kurul toplantısına katılırlar. Ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.
Onursal üyelere ayrıca birer Onur Belgesi ve ilt verilebilir.
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ÜYEL

E G RME

Madde 5) Derne e üye olabilmek için 4.maddedeki artların bulunması gerekir. Ba vuru yazılı olarak yapılır ve Yönetim
Kurulunca hazırlanmı olan üyelik giri bildirgesinin doldurulması ve imzalanması suretiyle olur.
Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları, en çok 30 gün içinde üyeli e kabul veya iste in reddi eklinde karara ba lar.
Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan ba vuruya ili kin kararını, ba vuruda bulunan ki iye yazı ile bildirmek
zorundadır.
ÜYELER N HAKLARI
Madde 6) Hiç kimse derne e üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. stifa yazılı
olur.
Üyeler dernek i lerinde e it hak ve yetkilere sahiptirler. Her üyenin Genel Kurulda 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu
bizzat kullanmak zorundadır.
Üyeler ve onursal üyeler, derne in her türlü faaliyetlerinden (konserler, yayınlar vs..faaliyetlerden) yönetim kurulu
kararı ile indirimli olarak yararlanabilirler.
Her üye yazılı bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.
ÜYELER N YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 7) Her üye aidatını düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Her üye dernek çalı malarına katılmak ve tüzük amaçlarını
gerçekle tirmekle yükümlüdür.
Yönetim ve Denetleme kurullarından birisinde görev almak üzere seçilmi olan bir üye bir di erine seçilemez.
ÜYEL KTEN AYRILMA
Madde 8)Üyelik, üyelikten istifa etmek, çıkarılma veya ölümle son bulur. Her üye istedi i anda ayrılma dile ini Yönetim
Kuruluna yazılı olarak bildirmekle üyelikten ayrılmı sayılır.Bunun için üyenin bu yıla ait mali yükümlülüklerini yerine
getirmi olması gereklidir. Bu yolla üyelikten ayrılanlar, dernekten nakdi veya ayni hiçbir talepte bulunamazlar. Zorunlu
nedenlerle, belli bir süre için, üyelikten ayrılmak zorunda kalanlar, bu sürenin bitiminde, Yönetim Kurulu kararı ile ve giri
ücretini ödemeden yeniden derne e üye kaydedilirler.
ÜYEL KTEN ÇIKARILMA
Madde 9) Üyelikten çıkarılma a a ıdaki nedenlerle yapılır.
1.Mazeretsiz olarak dernekten uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak, böylelikle
derne in ya amasına ve amaçlarına ilgisiz kalmak.
2.Derne in amaçlarına aykırı harekette bulunmak.
3.Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak.
4.Üyeler arasında birlik ve dayanı mayı bozmak,
5.Yönetim Kurulunun 30 gün süreli ödeme bildirisine ra men mali yükümlülüklerini yerine getirmemek.
6.Güvenilir ve belirli bir özür bildirmeden dört toplantıya üst üste katılmamak.
7.Temyiz kudretini yitirmi olmak.
8.Dernekler Kanunundaki üyelik ko ullarını yitirmek.
Üyelikten çıkarılma kararı, Yönetim Kurulu’nun 2/3 oranındaki oy çoklu u ile verilir. Üyeli e son verme kararı
verilirse, karar tarihinden itibaren 7 gün içinde, Yönetim Kurulu, kararını yazılı olarak ve iadeli taahhütlü mektupla ilgiliye
bildirir. Üye, karara tebellü tarihinden itibaren, 30 gün içinde itiraz edebilir. tirazın incelenece i merci Genel Kurul olup,
konu itirazı izleyen ilk Genel Kurul Toplantısında görü ülür. Genel Kurul’un verece i karar kesindir. Yönetim Kurulu’nun,
üyelikten çıkarma konusundaki kararına itiraz edilmezse, karar kendili inden kesinle ir.
ÜYEL K ÖDENT LER
Madde 10) Dernekler Kanununun öngördü ü sınırlar içinde, her üye derne e giri aidatı ve yıllık aidat borcunu yerine
getirmekle yükümlüdür.
Her genel kurul toplantısında ödentiler miktar olarak belirlenir ve üyelere duyurulur. Derne e giri ödentisi 16 YTL
ve yıllık üye ödentisi ise 24 YTL.dir.
DERNE N ORGANLARI
Madde 11) Derne in Organları unlardır:
1.Genel Kurul
2.Yönetim Kurulu
3.Denetleme Kurulu
4.Çalı ma Grupları (Komiteler)

TPKD-YON-GEN-001-Sur0
Sur0: 23.03.2008, /// Sayfa 3 / 7

Ek-1

GENEL KURUL

Madde 12) Yetki ve görevleri dernekler kanununun 26.maddesinde belirlenmi olan Genel Kurul, dernek üyelerinden olu an
ve derne in en yüksek ve en yetkili karar ve denetleme organıdır.
Genel kurul, ola an ve ola anüstü olmak üzere iki türlü toplanır.
1.Ola an Genel Kurul Toplantıları: ola an Genel Kurul Toplantısı, yılda bir kez, OCAK ayı içinde, Yönetim Kurulu’
nun tesbit ve ilan edece i tarihte, dernek Merkezinin bulundu u yerde ola an olarak toplanır.
2.Ola anüstü Genel Kurul Toplantıları: Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Genel Kurul’ da oy hakkına sahip
üyelerin be te birinin ba vurusu üzerine, Genel Kurul’ u toplantıya ça ırır. Yönetim Kurulu kendili inden de, gerekli gördü ü
durumlarda, Genel Kurul’ u ola anüstü toplantıya ça ırabilir.
ÇA RI EKL
Madde 13) Yönetim Kurulu, dernek tüzü üne göre, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Toplantının günü.saati, yeri ve gündemi üyelere en az 15 gün önceden bir yazı ile bildirilir. Ço unluk sa lanamaması sebebi
ile toplantının yapılmaması halinde, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılaca ı da bu yazıda belirtilir. lk toplantı günü
ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz. Toplantı ba ka bir nedenle geri bırakılırsa, durum
sebepleri ile birlikte, ikinci bir duyuru ile üyelere duyurulur. kinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay
içinde yapılması zorunludur.
Genel Kurul toplantısı, bir kereden fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTININ YAPILI USULÜ
Madde 14) Derne in Genel Kurul toplantılarında a a ıdaki kural ve yöntemler uygulanır.
1.Genel Kurul, oy vermeye yetkili üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. lk toplantıda yeter sayı
sa lanamazsa, ikinci toplantıda ço unluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Dernek Yönetim ve
Denetleme Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.
2.Genel kurul’a katılacak üyeler, Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının kar ısına imza koyarak toplantı
yerine girerler.
3.Yeterli ço unluk sa lanmı sa durum bir tutanakla tesbit edilir. Toplantı, Yönetim Kurul Ba kanı ve
görevlendirece i Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
4.Toplantıyı yönetmek için bir Ba kan ve iki yazman açık oyla seçilir.
5.GenelKurul kararları, katılan üyelerin oy çoklu u ile alınır.
6.Toplantı sonunda düzenlenen tutanak Ba kan ve yazmanlar tarafından imzalanır. mzalanan bu tutanak belgelerle
birlikte Yönetim Kurulu’ na verilir.
GÜNDEM
Madde 15) Gündem Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Denetleme Kurulu raporları da ayrıca Genel Kurul Gündeminde yer
alır. Genel Kurul’ da yalnız gündemde yer alan maddeler görü ülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri
tarafından görü ülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.
GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETK LER
Madde 16) Genel Kurul’un görev ve yetkileri a a ıda belirtilmi tir.
1.Dernek organlarının seçilmesi,
2.Tüzüt ve Yönetmeliklerin de i tirilmesi,
3.Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görü mek, ilgililerin ibralarını karara ba lamak.
4.Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya de i tirilerek kabul edilmesi,
5.Dernek için gerekli ta ınmaz malların satın alınması veya mevcut ta ınmaz malların satılması hususunda Yönetim
Kuruluna yetki verilmesi,
6.Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dı ındaki dernek veya kurulu lara üye olarak katılmak veya ayrılmak,
7. ube açılmasına veya açılmı ubelerin kapatılmasına karar verilmesi,
8.Üyelerce, dernek Tüzü ünde belirtilen durumlarda yapılan itirazların karara ba lanması,
9.Derne in feshi ve fesih halinde derne in mal varlı ının ne olaca ı konusunda karar verilmesi,
10.Kanunlarda, dernek tüzük ve yönetmeliklerinde, Genel Kurul’ca yapılması belirtilen di er görevlerin yerine
getirilmesi,
11.Derne in federasyona katılması veya ayrılması,
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YÖNET M KURULU

Madde 17) Yönetim Kurul’ u, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından, gizli oyla seçilecek olan 7 Asil, 7 yedek
üyeden olu ur. Bo alan üyeliklere yedek üyeler oy sırasına göre ça rılır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yapar
ve arasından bir Ba kan, bir Ba kan Yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer.Yönetim Kurul’u salt ço unlukla toplanır ve
kararlarını katılanların ço unlu u ile alır.
YÖNET M KURULU’NUN GÖREV VE YETK LER
Madde 18) Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri a a ıda belirtilmi tir.
1.Derne i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
2.Derne in sanatsal faaliyetlerini yurt içi ve yurt dı ındaki Uluslar arası festival ve yarı malara ula tırmak,
3.Derne in amacına uygun çalı maları ve harcamaları yapmak, Genel Kurul kararlarını uygulamak,
4.Dernek korolarının nasıl kurulaca ını, nasıl çalı aca ını ve bu korolara nasıl girilebilece ini içeren ilkeleri
saptamak, bu koroları yönetecek eflerin yetkilerini belirtmek ve Polifonik Korolar derne i’nin olu turaca ı koroların
talimatını hazırlamak, yürütmek ve de i tirmek,
5.Bu koroları yönetecek ef ve ef yardımcıları ile di er e itim ve ö retim i lerini yürütecek görevlileri tayin etmek,
gerekli durumlarda azletmek,
6.derne in gelir ve gider hesaplarına ili kin i lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel
Kurul’a sunmak,
7.Derne in üye sayısını arttırmak,
8.Derne e ba ı kabul etmek,
9.Dernek adına yayınlanacak bildirileri kararla tırmak,
10.Dernek tüzü ü ve dernekler Kanununun kendisine verdi i di er yetkileri kullanmak,
DENETLEME KURULU
Madde 19)Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden olu ur ve genel kurulca seçilir. Denetleme Kurul’u ilk toplantısında,
bir ba kan ve bir sekreter seçer. Görev ve yetkileri unlardır.
1.Derne in bütçe,hesap ve i lemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde altı ayda bir inceleme yapmak ve sonuçlarını
ve önerilerini rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak,
2.Yönetim Kurulunca düzenlenen mali rapor, blanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki görü lerini raporla genel
kurul’a sunmak.
3.Gerekti inde genel kurul’u toplantıya ça ırmayı Yönetim Kurulundan istemek.
Denetim Kurulu, derne in tüzü ünde gösterilen amaç ve amacın gerçekle mesi için sürdürece i belirtilen çalı ma
konuları do rultusunda faaliyet gösterip göstermedi ini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzü üne uygun
olarak tutulup tutulmadı ını, dernek tüzü ünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve
denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandı ında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya
verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme iste inin yerine getirilmesi zorunludur.
Madde 20) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, Derne in e itim, ö retim ve koro çalı maları gibi sanatsal
faaliyetlerinde görev alabilirler.
ÇALI MA GRUPLARI (KOM TELER)
Madde 21) Dernek amaçlarının gerçekle tirilmesinde, Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu ba kanı
tarafından, Yönetim Kurulu onayı ile, a a ıda belirtilen sürekli çalı ma grupları (komiteler) kurulur, ba kan ve üyeleri atanır.
Komitelerin görev süresi Yönetim Kurulu’nun süresi ile sınırlıdır. Bu çalı ma grupları sırasıyle:
1.üyelik ve üyelerle ili kiler komitesi,
2.Sosyal ve kültürel faaliyetler komitesi,
3.Festival, enlik ve konser düzenleme komitesi,
Yönetim Kurulu, gerekli gördü ü daha ba ka komiteleri de kendi dönemi için kurabilir.
GEL RLER
Madde 22) Derne in gelirleri unlardır:
1.Üye ödentileri (üye giri ve üye yıllık ödentisi)
2.Dernekçe yapılan yayınlar,düzenlenen kurs, konser, balo, piyango, e lence, temsil, gezi, çay, yemek,
konferans, enlik ve festival gibi faaliyetlerden sa lanan gelirler.
3.Derne in mal varlı ından elde edilen gelirler,
4.Özel ve tüzel ki ilerce yapılacak e ya ve para yardımları ile ba ı lar,
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5.Yasalara uygun olarak sa lanacak yardımlar,
6.Devletin bütçe ve fonlarından aktarılabilecek yardımlar,
7.Ba ka derneklerle ortakla a sa lanacak gelirler,
8.di er yasal gelirler,
Dernek, amaçlarını gerçekle tirmede mali kaynak yetersizli i ile kar ıla ırsa, Genel Kurul’ca onaylanacak bütçede,
sarf yeri ve miktarlarını belirtmek kaydı ile, üyelerinden katılma payı alabilir.
Derne in gelirlerinden giri ödentisinin tamamı üyeli e kabul sırasında, yıllık ödenti, Yönetim Kurulunca saptanacak
taksit ve tarihlerde, di er gelirler gerçekle ti inde makbuz kar ılı ında tahsil edilir.
G DERLER ve BORÇLANMA USÜLLER
Madde 23) Dernek amacını gerçekle tirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu
kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabilece i gibi nakit olarak ta
yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derne in gelir kaynakları ile kar ılanamayacak miktarlarda ve derne i ödeme güçlü üne
dü ürecek nitelikte yapılamaz
Dernek amaçlarını gerçekle tirmek için her türlü harcamada bulunabilir. Yangın,zelzele vb.gibi.do al afetlerden zarar
görenlere, kızılay gibi hayır derneklerine, Genel Kurul kararı ile yardımda bulunabilir. Yardım amacıyle konserler
düzenleyerek katkıda bulunabilir.
GEL R VE G DERDE USUL
Madde 24) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Bu defterlerin ve alındı belgelerinin 5 yıl süre ile saklanması
zorunludur. Alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile Yönetmeli e uygun olarak bastırılır.
Ba ı ve aidat toplayacak ki i ve ki iler, dernek yönetim kurulu bir karar ile belirlenir ve bunlar adına yönetmeli e
uygun olarak yetki belgesi düzenlenir.
Derne e ait paralar bir banka hesabına yatırılır. Bu hesap, biri ba kan veya ba kan yardımcısı olmak üzere yönetim
kurulundan iki üyenin mü terek imzası ile kullanılabilir. Sayman üyenin nezdinde, memur maa katsayısının bin rakamı ile
çarpımı sonucu çıkacak rakam kadar para bulunabilir.
DERNEK DEFTERLER
Madde 25)Dernek, 09.06.1984 tarih ve 18426 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Dernek Gelirlerinin Toplanmasında
kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik ve 05 Nisan 2003 tarih ve 25070 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap Kayıtları ile ilgili Usul ve Esaslara dair yönetmelikte belirtilen defterleri
tutar.
TÜZÜK DE

KL

Madde 26) Tüzük de i ikli ine karar verme yetkisi Genel Kurul'undur. Tüzük yönetim kurulu’nun iste i veya üyelerin be te
birinin yazılı ba vurması ile toplanan genel kurul’da, katılan üyelerin üçte iki ço unlu unun kararı ile de i tirilir.
DERNE

N FESH

Madde 27) Dernek Genel Kurul’u her zaman derne in feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derne in feshine karar
verebilmesi için tüzü e göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması
arttır. lk toplantıda bu ço unlu un sa lanamaması halinde, üyeler Dernekler Kanununun 21.maddesine göre ikinci toplantıya
ça rılır. kinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az
olamaz. Feshe ili kin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki ço unlu u ile verilmesi zorunludur. Derne in feshi,
yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirli ine yazıyla bildirilir.
Derne in feshi halinde malların nereye bırakılaca ı da fesih kararında belli edilir. Böyle bir karar alınmamı sa,
derne in mal varlı ı, amaç yönünden en yakın olan kurulu a bırakılır.
TÜZÜK BO LUKLARI
Madde 28)Dernek tüzü ünde açıklık bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ve di er ilgili
hükümleri uygulanır.

TPKD-YON-GEN-001-Sur0
Sur0: 23.03.2008, /// Sayfa 6 / 7

yasa

Ek-1
KURUCU ÜYELER
Madde 29) Derne in ilk kurucuları hepsi T.C.uyruklu a a ıda kimlikleri yazılı ki ilerdir. (Soyadları esas alınarak, alfabetik
sıraya göre)
1.ALPU AN A.Kutlay

-1963 Ankara-Stajyer Avukat (Ankara Barosu)
Ba çavu sok 97/8 Küçükesat Ankara
2.APAYDIN Mustafa
-1949 Antalya-Akseki-TRT Çoksesli Korosu Sanatçısı
364.sok.No:18 Batıkent Ankara
3.ARICI Ayla
-1937 Edirne-TRT Yayın denetleme Kurulu üyesi
Kehlibar sok.11/19 GOP Ankara
4.ÇALI AL F.Mine
-1940 stanbul-TRT Müzik Dairesi ÇSM Müdürü
TRT Lojmanları 1.cad.148/31 Oran Sitesi Ankara
5.ÇET N Ayhan
-1944 Konya-TRT Çoksesli Korosu Sanatçısı
Ataç sok No:61/4 Kültür Mah. Kızılay Ankara
6.DEM RSOY Cavit
-1965 Gürün-Endüstri Mühendisi
Altınpark dilek sok.No:10/11 Hasköy Ankara
7.DEVR MC Halise
-1968 ankara-Ö renci (A.Ü.tıp Fak)
Dicle sok No:19 Yenimahalle Ankara
8.D NÇER Mahir -1940 Tarsus-TRT Ankara Radyosu Müzik yay.Md.Yrd.
TRT Lojmanları stasyon mah. Etimesgut Ankara
9.ESMERGÜL Feruzan -1947 Antalya-TRT Çoksesli Korosu Sanatçısı
367.sok.No:11 Batıkent Ankara
10.GÜNGÖR Zerrin
-1968 Ankara-Ekonomist
Çi dem sok.No:25/11 Aydınlıkevler Ankara
11.GÜREL Cezmi
-1967 Erzincan-Kemaliye-Serbest Meslek
ncirli mah.Yunus Emre cad.No:17/6 A.E lence Ankara
12.KODALLI M.Nevid -1340 Mersin-Prof.Devlet Sanatçısı
35.sok.No:2/1 Bahçelievler Ankara
13.ÖZEN Erdinç
-1962 Bilecik-Elektronik Mühendisi
Büklüm sok 78/8 Küçükesat Ankara
14.ÖZGÜVEN Abdullah -1966 Ankara-elektronik mühendisi
Zübeyda Hanım mah.Sulugöz sok.28/6 skitler Ankara
15.ÜNAL Sadettin
-1937 Denizli-Kelekçi-Opera Çocuk Korosu efi
ncek köyü No:28 Gölba ı Ankara
16.ÜNAL Sevim
-1939 Beyda -Opera Çocuk Korosu efi
ncek Köyü No:28 Gölba ı Ankara
17.ÜNLÜ .Köksal
-1966 Ankara-Fülolog
ehit Erdönmez sok.No:8/1 Anıttepe Ankara
18.SELAN K Cavidan
-1934 stanbul- TRT ncele Ara tırma Kurulu Üyesi
ncek Köyü Gölba ı Ankara
19.YA U Güler
-1966 Eski ehir-Ev Hanımı
ehit Dani Tunalıgil sok.7/12 Maltepe Ankara
GEÇ C YÖNET M KURULU
Geçici Madde 1) Dernek organları te kil edilinceye kadar a a ıda adları yazılı Geçici Yönetim Kurulu üyeleri, dernek i lerini
yürütmeye ve derne i temsile yetkilidir.
Ba kan
:Nevid KODALLI
Ba kan Yardımcısı
:Mustafa APAYDIN
Sekreter
:A.Kutlay ALPU AN
Üye
:Sadettin ÜNAL
Üye
:Halise DEVR MC
Üye
:Güler YA U
Üye
:Feruzan ESMERGÜL
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