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Madde 1. Derne[in adr; "Adaleti Savunanlar StratejikAragtrrmalar Merkezi Dernefi";
Krsa adt: "ASSAM" 'dir

onnNnGiN MERr(E z vE gunnr-nni

:

Madde 2. Dernegin (ASSAM) Genel Merkezi istanbul'dur. ASSAM, yurt iginde ve yurt drgrnda
gube ve temsilcilik agabilir, platform kurabilir ve kurulmug platformlara tiye olabilir. Yurt
iginde ve yurt drgrnda derneklerin kurdupu iist kuruluqlara, federasyonlara ve
federasyonlann olugturdugu konfederasyonlara iiye olabilir. Yurt drgrnda dernek kurabilir,
kurulmug derneklere iiye olabilir.

DERNEGiN AMACI:

Madde

3. ADALETi

SAVUNANLAR STRATEJiK ARA$TIRMALAR MERIGZi

DERNEGiNiN;
Amacr; Mtisliiman Milletlerin refah, kurduklan devletlerin bekast, Dtinyada bangrn
tesisi ve adaletin hAkimiyetinin, islam Ulkelerinin bir stiper giig olarak Diinya siyaset
sahnesine grkmasr ile mtimkiin olabilece[i diigiincesinden hareketle; Miisliiman
Devletlerin; her biri igin stratejik istihbarat etiitlerinin olugmasrnr, miinferit ve miigterek
ig ve drq tehdit delerlendirmelerinin yaprlmasrm, ig ve drg gtivenlik plan esaslarmm
tespit edilmesini ve ortak irade altrnda toplanmasr igin ihtiyag duyulan mi.iesseseler ve bu
miiesseselerin tegkilatlanma esas ve prensiplerinin olugup geligmesini sallayacak fikri
gahgmalarr yapmaktrr.

DERNEGiN MALiYETLERi
Madde 4. Dernek, amaglannrn gergeklegtirilmesi igin aqafrdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Miisltiman milletlerin ortak de$erlerinin korunmasr, yaygrnlagtrrrlmasr, btitiin devlet
kurumlannda etkin hale getirilmesi, tilkelerin maddi ve manevi deserlerine ycinelik
tehditlerin tespit edilerek giivenlik ydntemlerinin geligtirmesini saplayacak fikir
platformunun olugturulmasr igin, ig giivenlik meseleleri bagta olmak izere, iilkelerin
ve islam Colraffasr ile ilgili Kiiresel giiglerin stratejik istihbarat etiitlerini yapmak,
bu iilkelerin milli gi.ig unsurlannrn imk6n ve kabiliyetlerini, Ulkemize ve birbirlerine
kargr etki ve tehditlerini degerlendirmek ve almmasr gereken tedbirler geligtirmek,
b) Birlegmig Milletler Tegkilatrna i.iye olan veya olmayan, Birlegmig Milletler tarafindan
Devlet olarak tamnan veya tamnmayan btitiin Mtisltiman Topluluklann (Mtisltiman
Millet/Devlet) milli giig unsurlan (Co[rafi, Ekonomik, Sosyo-Kiiltiirel, Siyasi,
Askeri, Biyografik, Ilmi ve Teknik, Ulagtrrma) hakkrnda incelemeler yapmak,
c) Mtisliiman Milletlerin refah ve bekasrna y0nelik tehditleri tespit ve bertaraf edici
tedbirlerin belirlenmesini sallayacak etiit ve incelemeler yapmak,
giig
colrafyasrm yakrndan ilgilendiren, bOlgesel ve kiiresel giiglerin milli gu9
unsurlarr ile ilgili bilgileri, agrk kaynaklardan toplayarak delerlendirmek, bu
giiglerin stratejik kullammlarr ile ilgili ettitler ve deperlendirmeler yapmak,
Brilgesel ve kiiresel tegekki.illeri inceleyerek islam diinyasrnrn refah ve bekasrna
etkilerini ve mukabil tedbirleri tespit ve deperlendirmek,
ve bu
Dtinya rizerinde ve dzellikle islam co

d) islam
e)

f)

/1
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ve kiiresel gtig merkezlerinde cereyan eden giincel olaylarr, islam iui
etkilerini inceleyerek, siyasi, ekonomik, askeri ve sosyo-ktiltiirel alanlarda almmast
gerekli tedbirleri geligtirmek,
s) islam i.ilkelerinin ittifakr igin kurulmasrna ihtiyag duyulan miiesseseleri aragtrarak,
tegekkiili.i ile ilgili esas ve prensipleri geligtirmek,
h) islam iilkelerinin colrafi ve etnik cjzellikleri dikkate ahnarak, olugturulabilecek
konfederatif ve federatif yaprlann tegekktil esas ve prensiplerini incelemek,
i) islam Parlamentosu ve icra Heyetinin tegekkiihi ile ilgili esas ve prensipleri
aragtrrmak,

islam Dayanrgma Fonu olugturulmasr esas ve prensiplerini incelemek,
k) islam iilkeleri arasmda ve iigtincii tilkeler ile grkacak ihtilaflann gdztimiinde gtirev
yapacak, islam Adalet Divanmrn teqekkiilii esas ve prensiplerini incelemek,
D islam iilkeleri ve tigiincii tilkeler arasmda grkacak ihtilaflarrn gdztimtinde fiili olarak
kullamlabilecek islam Ani Miidahale giiciintin olugmasr ve kullamlmasr ile ilgili
esas ve prensipleri aragtrmak,
m) istam iilkelerinde ve iigiincii iilkelerden Miisliiman milletlere ydnelik hak ihlallerini
evrensel hukuk kurallanna gcire inceleyerek, Y<inetimlerle kigiler arasrndaki
meseleleri gdztimlemek igin "islam insan Haklarr Mahkemeleri"; ydneticilerle
kiqiler arasrndaki meselelerde adaleti tesis amacryla "islam Cezz Mahkemelerit'
kurulmasr imkdn, esas ve prensiplerini aragttrmak,
n) Miisliiman devletler arasmda "Savunma Sanayi lgbirli[i" imkdru esas ve
prensiplerini aragtrrmak,
o) Mtisliiman devletlere ycinelecek kiiresel ve bdlgesel tehditleri delerlendirerek, bu
tehditleri birlikte bertaraf etmeyi sallayacak "Miisliiman Devletler Savunma
igbirti[i" imkdnlan ile esas ve prensiplerini aragtrmak,
p) Mtisltiman milletler arasrnda "Ekonomik lgbirlifi" olupmast imken, esas ve
prensiplerini aragtrmak,
q) Amaglarr istikametinde yardrm toplamak ve kabul etmek,
r) Amaglarrnrn tahakkuku igin, dernek btinyesinde gcirev ve gahgmalar yapacak
enstiti.iler, kurullar ve komisyonlar kurmak,
s) Amag do!'rultusunda tiyelerini ve Mi.lsliiman ve dtinya kamuoyunu bilgilendirmek
igin ulusal ve uluslararasr diizeyde seminer, konferans, panel, agrk oturum,
sempozyum, forum, yangma ve geziler dtizenlemek; sergi, film, video, tiyatro ve
berzeri sosyal etkinlikler gergekleqtirmek,
t) Basrn yaym organlannda alam ile ilgili kiiltiirel elitsel sayfalar, k6geler, radyo ve
televizyonlar igin programlar, halka yrinelik 6zel video, sinevizyon, multivizyon ve
benzei programlar hazrlanak, hazrrlatmak ve organize etmek. Amact
do[rultusunda web sitesi kurmak, intemet ortamrnda her ttirlfl faaliyette bulunmak.
Dergi, gazete, sirkiiler, ilmi gahgmalar ve kitaplar hazrrlamak ve yaymlamak,
u) Amacr do!rultusunda haztrlartan bilimsel inceleme ve makaleleri tetkik edecek
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x)
y)
z)

ihtiyag duydulu gelirleri temin maksadryla iktisadi, ticari ve sanayi
ortakhklar, vakrflar ve yardrmlagma sandrklarr kurmak ve gahgtrrmak,
Epitsel, trbbi, istigare, ilmi ve sosyal birimleri kurmak ve igletmek. Bu faaliyetler igin
gerekli olan uzman ve personeli istihdam etmek ve yetigtirmek,
Yardrm faaliyetlerinde bulunmak, yardrm kuruluglarryla birlikte gahgmalar yapmak,
federasyonlara katrlmaktrr.

Uvnl,iGn BA$vuRU
Madde S-Dernekler Kanununda belirtilen gartlan tagtyan, ASSAM'rn amag ve ilkelerini
benimsemig ve bu amag do!rultusunda gahqmayr kabul etmiq herkes Dernele tiye olmak
igin bagvurabilir.

UvnliGn KABUL

Madde 6-Dernepe iiye olmak isteyenler, taleplerini Uye Girig Bildirimi doldurarak Dernek Genel
Merkez veya $ube Ydnetim Kurulu Bagkanhklanna iletirler. Dernek Genel Merkez
Ydnetim Kurulu veya $ube Ydnetim Kurulu, tiyelik igin yaprlan mtiracaatlan 3_0 gtin
iginde kuar:- ballai ve bagvuru sonucunu yazr ile bagvuru sahibine bildirir. Uyelik
bagvurusu higbir gerekge gristerilmeden reddedilebilir. $ubeler, riyeli[e kabul edilenleri
her ay sonunda Demek Genel Merkezine bildirir.

UvnNiN HAK vE GoREVLERI

Madde 7- Dernek iiyeleri egit haklara sahiptir. Her i.iyenin genel kurulda bir oy hakkr vardr. Uyeler
Genel Merkez Genel Kurulunda bu haklarrm segtikleri delegeler vasttasryla kullamrlar.
Fahri tiyenin oy hakkr yoktur. Dernek tiyeleri giriq aidatr olarak 50 (elli) TL, yrlhk aidat
olarak dal20 (yiiz yirmi) TL 6derler.

Uvnr,irrEN qIKMA

Madde 8- Her tiye ayrrlma istelini yazh olarak dilekge ile bildirmek koguluyla Demekten
ayrrlabilir.

UvnlirrEN qIKARILMA
Madde 9-Dernekler Kanunu'na gdre Derneklere iiye olabilme gartlartntn kaybedilmesi veya
Dernek ttiztiflune gdre tiyelikten grkanlma sebeplerinin ofiaya grkmasr durumunda
Y<jnetim Kurulu, iiyenin savunmaslnr aldrktan sonra kendi g<iriigiinii de ekleyerek bu
durumu Haysiyet Divam'na iletir. Qrkanlma kararrna kargr Dernek Genel Kurulu'na itiraz
edilebilir. Genel Kurulun karart kesindir.

Uvnr,ixrEN qIKARILMA NEDENLERi
Madde 10- a) Dernelin amaglan ile bapdagmayan soz ve davranrglarda bulunmak,
b) Genel Kurul ve Ydnetim Kurulu kararlanna uymamak,
c) Yetki almakszm demeli yiikiimltiliik altrna sokmak,
d) Her ne gekilde olursa olsun demek gahgmalanru alu gekilde aksatnak.

Uvnr,iGiN DU$MESi
11-

Agalrdaki hallerde iiyelik kendililinden
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a)
b)

c)

Uyenin 6,1mesi,
Uyenin istifa etmesi,
Uyenin medeni haklanru kullanma ehliyetini kaybetrnesi,

d) Uyelipe iligkin yasal engellerin dofmasr veya iiyelile iliqkin yasal
e)

gartlann

kaybedilmesi,
Uyelik aidatrmn yazrh bildirime ra$nen 30 $in iginde tjdenmemesi.

DERNEK ORGANLARI
Madde l2-Dernek aqafrdaki organlardan oluqur.

a)

b)

Ycinetim Organlan;
(1) Genel Kurul,
(2) Genel Y6netim Kurulu,
(3) Denetleme Kurulu,
(4) Haysiyet Divanr.
istigare ve Stratejik Aragtrrma Organlarr;
(1) Yiiksek istiqare Kurulu
(2) Stratejik Aragtrrma Kurullart
(3) ilmi Ettitler ve Akademik Delerlendirme Komisyonu
(4) Yayrn Kurulu

DERNEK GENEL KURULU
Madde l3-Dernek Genel Kurulu; derne[in en yetkili organl olup, delegelerden oluqur. Olalan ve
olafaniistii toplamr.
a) Dofal Delegeler: Genel Ydnetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divam astl ve
yedek iiyeleri ile $ube Ydnetim Kurullan asrl tiyeleridir.
b) Segilmig Delegeler:
(1) Genel Merkez Delegeleri: Genel Merkeze iiye olanlardan Genel Kurula
Katrlacak delegeleri belirlemek amacryla Genel Merkez Y<inetim Kurulu
gdzetiminde yaprlacak Genel Merkez Delege Segim Toplantrsrnda her yirmi iiyeyi
temsil etmek iizerc segilip gcinderilen delegelerdir. Uye saylsmrn yirminin altrnda
olmasr halinde Genel Merkez bir delege ile temsil edilir. Yirminin katlanm takip
eden ve yirmiyi bulmayan sayrlar dikkate alnrnaz.
(2) $ube Delegeleri: $ube Genel Kurullarrnca, Dernek Genel Kurulunda her
yirmi tiyeyi temsil etmek iizerc segilip gcinderilen delegelerdir. Uye sayrsmm
yirminin altrnda olmasr halinde bu $ubeler bir delege ile temsil edilir.
Yirminin katlarrm takip eden ve yirmiyi bulmayan sayrlar dikkate alrtrnaz

DERNEK GENEL KURULU TOPLANTILARI
Madde 14- a) Olafan Toplantr: Olalan Genel Kurul toplantllarr iig yrlda bir Kasrm ayr iginde
Genel Y<jnetim Kurulunun galrrsr iizerine yaprlrr. Dernek organlarr iig yrl igin
segilir.

b) Olafaniistii Toplantr: Genel Ydnetim veya Denetleme Kurullannm veya Dernek
tiyelerinin beqte birinin yazit istefi iizerine Genel Kurul Olafantistii toplamr.
Denetleme Kurulu veya dernek iiyelerinin begte birinin yanh isteli iizerine Genel

ASSAM

ADALETi savuN
srRATErix.q,RAgrrRMA

onnNnGi rU

isu,NnurKurulu veya toplantr iste[inde bulunan iiyelerden biri mahallin Sulh Hukuk
Hdkimlilinden Olaganiistti Genel Kurul toplantrsr yaprlmasr igin karar
verilmesini talep edebilir.

TOPLANTIYA QAGRI USULU
Madde 15- Toplantr Qa[n Usulii;
a) Genel Yrinetim Kurulu, dernek tiizti$tintin 13. maddesine gdre genel kurula katrlma
hakkl bulunan iiyelerin listesini dtizenler. Genel kurula katrlma hakkr bulunan iiyeler,
veya
erL az orLbeg gtin 6nceden, gtinii, saati, yeri ve gtindemibir gazetede ilan edilmek
galrrda,
yazh ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantrya galnlrr. Bu
gogunhrk sallanamamasr sebebiyle toplantr yaptlarrazsa, ikinci toplantmm hangi
giin, saat ve yerde yaprlacalr da belirtilir'
Ul nt toplantr ile ikinci toplantr arasrndaki siire yedi giinden az, altmtg giinden fazla
olar11az. Toplantr, golunluk sa$anamamasr sebebinin drgrnda baqka bir nedenle geri
brrakrlrsa, bu durum geri brrakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantt
igin yaprlan galrr usultine uygun olarak tiyelere duyurulur. ikinci toplantrmn geri
brrakma tarihinden itibaren .tr g"g altr ay iginde yaprlmasr zorunludur. Uyeler ikinci
toplantrya, birinci fikrada belirtilen esaslara gdre yeniden ga[nlrr. Genel kurul
toplantrsr bir defadan fazla geribtakrlamaz.
TOPLANTI YERi
Madde 16- Genel Kurul toplantrlarr Dernek Genel Merkezinin bulundu[u ilde yaprlrr.
TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 17- Genel Kurul Dernek ttizriltine gcire Genel Kurula katrlma hakkr bulunan iiyelerin
yansrndan bir fazlasrmn katrlmasr ile toplamr. ilk toplantrda salt golunluk saplanarnaz
ise ikinci toplantrda go[unluk arunrnazAncak bu takdirde toplantrya katrlan tiye saytst
Dernek Ydnetim ve Denetleme Kurullan iiye tam saytsrrun toplamrmn iki katrndan az
olatnaz.

TOPLANTININ YAPILI$I
Madde 18- a) Toplantr Usulii: Genel kurula katrlma hakkr bulunan tiyelerin listesi toplantr yerinde
hazrr bulundurulur. Toplantr yerine girecek iiyelerin resmi makamlarca verilmig
kimlik belgeleri, ycinetim kurulu iiyeleri veya ytinetim kurulunca g<irevlendirilecek
g<irevliler tarafindan kontrol edilir. Uyeler, ydnetim kurulunca dtizenlenen listedeki

adlarr karqrsma imza koyarak toplantr yerine girerler. Kimlik belgesini
gdstermeyenler, belirtilen listeyi imzalarnayanlar ile genel kurula katrlma hakkr

bulunmayan tiyeler toplantr yerine afuirtaz. Bu kigiler ve dernek iiyesi olmayantlar,
ay1 bir boliimde genel kurul toplantrsrm izleyebilirler. Toplantr yeter saylsl
sallanmrgsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantr ytinetim kurulu bagkam
veya gorevlendirece[i ydnetim kurulu iiyelerinden biri tarafindan agrlrr. Toplantr
yeter sayrsr sallanamamasr halinde de yonetim kurulunca bir tutanak dtzenlenir.
Agrhgtan son.ra, toplantryr ycinetmek iizere bir bagkan ve yeteri kadar baqkan vekili
ile yazman segilerek divan heyeti oluqturulur. Dernek organlarrmn seqimi igin

yaprlacak oylamalarda,

oy

kul

iiyelerin divan heyetine kimliklerini
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gdstermeleri ve hazirun listesindeki isimleri
Toplantrmn ycinetimi ve giivenli[inin saplanmasr divan bagkamna aittir. Genel
Kurul, gtindemdeki konular gciri,igiilerek karurabaglanmasryla sonuglandrtlr. Genel
Kurulda her iiyenin bir oy hakkr vardr. Uye oyunu gahsen kullanmak zorundadr.
Toplantrda goriigiilen konular ve ahnan kararlar bir tutana[ayazrfu ve divan baqkam
ile yazmanlar tarafindan birlikte imzalantr. Toplantr sonunda, tutanak ve difer
belgeler ydnetim kurulu bagkamna teslim edilir. Ydnetim kurulu baqkam bu
belgelerin korunmasrndan ve yeni segilen ydnetim kuruluna yedi giin iginde teslim
etmekten sorumludur.

b)

Kurul Sonug Bildirimi:

Olagan veya olalaniistti genel kurul
toplantrlanm izleyen otuz giin iginde, ycinetim ve denetim kurullan ile diler
organlara segilen asrl ve yedek iiyeleri igeren Genel Kurul Sonug Bildirimi

Genel

Raporu Dernekler YdnetmelilininlT nci maddesi esaslanna gcire hazrrlanatak,
Ycinetim Kurulu bagkam taraflndan miilki idare amirliline bildirilir:

TOPLANTIDA GORU$ULECEK KONULAR
Madde l9-Genel Kurul toplantr gtindemini yonetim kurulu haztlar ve ilan eder. Toplanttda yalnrz
gtindemde yer alan konular g<lrtiqtiliir. Ancak, toplantrda hazrr bulunan tiyelerin er az
onda biri tarafindan gdriigiilmesi istenen konulann da gtindeme ahnmasr zorunludur.
GENEL KURULDA OY VERME VE KARAR ALMA USULU
Madde 20-Genel Kurula ancak 13 ncii maddede belirtilen iiyeler katrlabilir ve oy kullanabilirler.
Tiiziik deligiklili ve fesih drqrndaki kararlar katrlan iiyelerin salt golunlugu ile alrrur.
Egitlik halinde bagkamn katrldrlr taraf, gogunlu$u sallamrg sayrlrr. Dernek organlanrun
segimi gizli oy ve agtk tasnif esastna g<ire yaprlrr.
GENEL KURULUN GOREV VE YETKiLE
Madde 2l-Genel Kurul;
a) Genel Ycinetim ve Denetleme Kurullan ile Haysiyet Divamm segmek,
b) Dernek tiiztigtinii deligtirmek,
c) Dernek Genel Kurulunca segilen organlann dcinem igerisindeki raporlannt, bilango,
gelir ve gider cetvellerini incelemek, bunlarr gririigerek ibra etmek, gelecek dcinem
gahgmalan igin tekliflerde bulunmak,
d) Dernek gubelerinin agrhgrna karar vermek, gube kuruculanna yetki vermek, dernelin
amag ve ilkeleri ile baldagmayacak tarzda faaliyet g<isteren ve dernek Genel
Merkezinden farkh tavr ortaya koyan gubeleri feshetmek,
e) Ydnetim Kurulunca hazrrlanacak biitgeyi gcirtigiip aynen veya depigtirerek kabul
etmek,
0 Bir sonraki ddnem igerisinde yaprlacak yeni gahgma konulannr tespit etmek,
s) Dernele gerekli tagrnmaz ve tagmr mallarrn satm almmasr, satrlmasr, ipotek
edilmesi veya ipotegin gclziilmesi, bafrglanmasl veya devredilmesi gibi iktisabi ve
iltizatfr. hususlarda Genel Ycinetim Kuruluna yetki vermek,
Dernelin federasyona katrlmasrna veya aynlmastn a katar vermek,
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j)

iiye olarak kaillmasma veya ayrrlmasma karar vermek,
Dernekten grkanlmasrnakarar verilen ve grkarrlan iiyelerin itkazlarnt
karuraba!lamak,
Dernelin feshedilmesine karar vermek,

k)
1) Dernekler

kanununun

ve diler ilgili

mevzuatrn Genel Kurulca yaptlmasmr

cingdrdiigti gcirevleri yerine getirmek gorev ve yetkilerine sahiptir.

GENELYONNTiNN KURULU
Madde 22- z) Genel Yiinetim Kurulunun Olupumu: Genel Ytinetim Kurulu 9 asrl ve 9 yedek tiye
olmak iizere Genel Kurulca gizli oyla segilir. Asrl tiyelerde bogalmalar oldukga yedek
tiyeler gdreve, enfazla oy alandan baglamak tizere srayla gaprrrlrr. Genel Ydnetim
Kurulu iiyeleri 3 yrl siire igin segilir.
b) Dernek Giirevlileri ve Ucretliler: G<iniilltiler vasttastyla yiiriittlme imkdm
bulunulamadrlrnda, Dernek Hizmetlerinin yi.iriittilmesi igin ve "istigare ve Araqtrrma
Organlan"mn faaliyetlerinde gdrev verilmek iizerc Genel Ycinetim Kurulu Karan ile
i.icretli personel istihdam edilebilir. Ucretli grirevlilerin miktar ve ticretleri, demek
gelirleri de dikkate ahnarak Demek Genel Ydnetim Kurulunca tespit edilir.
GENEL YONNTiNN KURULU GOREV BOLUIVIU
Madde 23- Genel Ydnetim Kurulu, ilk toplantrsrnda kendi tiyeleri arasrndan bir Ydnetim Kurulu
Bagkam, beg Ydnetim Kurulu Bagkan Yardrmcrsr, bir Genel Sekreter, bir Genel
Sekreter Yardrmcrsr, bir Genel Muhasip seger ve Bagkan Yardtmcrlart arasrnda, Dernek
Ydnetimi idai faaliyetleri ile "istigare ve Stratejik Aragtrrma Organlan"run her birinin
sorumlusu belirlenecek gekilde g<irev bdltimii yapar.
GENEL YONNTiU KURULUNUN TOPLANMASI
Madde 24- Genel Ydnetim Kurulu, ayda bir olalan ve aynca Genel Ycinetim Kurulu Bagkam ya da
Genel Y<inetim Kurulu Bgk. Yardrmcilan, Genel Sekreter, Genel sekreter Yardtmctsr
muhasipten en az iigiiniin galrrsr tizerine olalaniistii olarak toplamr. Genel Ycinetim
Kurulu istigari mahiyette olmak ijzerc mutadan 6 ayda bir, bagkamn talebi ile de
ihtiyacen gube bagkanlarr ile toplam
Toplantrlara Bagkan, Bagkan olmadrlr zatrran idari iglerden sorumlu Bagkan
Yardrmcrsr vekdlet eder.

Ozrirsiiz olarak iist iiste 5 veya her halde bir ddnem igerisinde 7 kez toplantrya
katrlmayan iiye g<irevden gekilmig sayrlr.
Asrl iiyelikler bogalrrsa, yedek tiyelerin asrl iiyelile aldrklan oy srrasl ile getirilmeleri
zorunludur.
Ydnetim kurulu iiye sayrsr, yedeklerin de asrl iiyelipe getirilmelerinden sonra tam
saymm yarrsmdan agalrya diigerse Genel Kurul, l4-b maddesine uygun olarak
ola[aniistii toplantrya galnlrr.

GENELYONNTiVT KURULUNUN C6NNV VE YETKiLERI
Madde 25- Genel Yiinetim Kurulunun Giirev ve Yetkileri;
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ve Akademik Delerlendirme Komisyonunu, Yaym Kurulunu uy

b)
c)
d)
e)
D
g)
h)
i)
j)
k)
l)

olugturmak ve bu organlar igin uygun gahgma ortamt sallamak.
istiqare ve Stratejik Aragtrrma Organlanmn gahqma esas ve prensiplerini belirlemek,
Dernegin amacmln gerektirdigi gahgmalar yapmak, kararlan almak ve bunlan
uygulamak,
Dernelin biitgesini uygulamak, yeni biitgeyi tasarlamak ve kayrtlarrnt yiiriitmek,
Dernek Genel Kurulunu olalan ve olalaniistii toplantrya galrrmak,
Genel Kurul toplantrlarrnrn giindemini hazrrlamak,
Dernelin gahgmalarrna iligkin Genel Kurulda alman kararlan yiiriitmek,
Gerekli g<irdtilii konularda ve alanlarda ilave komisyonlar, kurullar kurmak
veya kaldrrmak,
Demek iglerini yiirtitmek izere, Dernek i.iyelerinden bir veya birkagrna gtirev ve
yetki vermek,
Dernelin ig igleyigine ve cizellikle kuracalr komisyon ve kurullarrn igleyigine
itigtinig ydnetmeliklerhazrlamakveyiiriirliile koymak,
Dernek adrna dava agmaya karur ve yetki vermek, agrlacak davada derneli temsil
etmek veya ettirmek,

Kanunlardan, tiizi.iklerden, haznlanacak ig ydnetmeliklerden
kararlanndan dolan diper gahgmalar yapmak.

ve Genel Kurul

GENEL YONnrinn KURULU BA$KANI
Madde 26'Genel Ydnetim Kurulu bagkam, Genel Ydnetim Kurulu adtna derneli temsil eder. GeneL
Ydnetim Kuruluna bagkanhk eder. Gerektilinde Yrjnetim kurulunun karan izerine
yazlt veya s<izlii olarak demeg verir. Genel Kurulca yaprlan segimi izleyen 30 g-un
iginde Genel Kurul Sonug Bildirim Raporunu miilki idare amirliline bildirir.

BA$KAN YARDIMCILARI
Madde 27-Y6netim Kurulu Bagkanmrn verdili gOrevleri yaparlar.
a) idari iqlerden Sorumlu Bagkan Yardrmcrsr: Demefin idari faaliyetlerini Genel
Ydnetim Kurulu Bagkam adrm yi.iriittir ve bulunmadrpr zarnanlarda Y<inetim Kurul
Bagkamna vekdlet eder.
b) istiqare ve Stratejik Aragtrrma Organlarmdan sorumlu Baqkan Yardrmcrlan:
Sorumlu oldulu Komisyon veya Kurulun gahgmalarrru, bu organlann gahqma
talimatlan esaslanna gdre yapmalanm sallar. Bu komisyon ve Kurullann
gahqmalanmn, AS SAM amaglan istikametinde yaprlmasmdan sorumludurlar.

GENEL SEKRETER
Madde 28- Genel Sekreter dernepin ydnetimle ilgili biitiin yazrgma iqlerini yiiriittir. Genel Sekreter
yardrmcrlarr, Genel Sekreterin verdili igleri yiiriitiir. Qahgmalannr idari iglerden
sorumlu Bagkan Yardtmctst ile koordine eder.

DERNEGiN iC DENnriVri VE DENETLEME KURULU
Genel
29- a) Dernelin ig denetimi; Dernek Genel

Yfu
\

/'\

b) Dernek Denetleme Kurulu; 3 asrl 3 yedek iiyeden olugur. Denetleme Kurulu igin
dnerilen veya aday olan iiyelerden, aldrklan oy sayrsma gOre ilk tig kigi astl, ondan
soma gelen tig kigi yedek iiye segilmig olur. Denetleme Kuruluna iiyeleri arasrndan bir
bagkan segilir. Denetleme Kurulu iig ayda bir toplamr. Toplantrlara iist i.iste iki defa
veya her halde bir ddnem igerisinde d<jrt defa gelmeyen asrl Uyenin gcirevi sona erer.
Uyelili dtigen asrl iiyenin yerine aldrgr oy srasma g<ire yedek tiyeler asrl iiyelige
yiikseltilirler.
DENETLEME KURULUNUN CONNVT,NNi
Madde 30- Denetleme Kurulu aqafrdaki giirevleri yapar.
Dernefin faaliyetlerini, hesaplannl ve bununla

ilgili iglemlerini en az 6

ayda bir

denetlemek ve eksik veya yanhg hususlan ycinetim kuruluna bildirmek,
D<inem igindeki Dernek hesaplarr ve faaliyetleriyle, genel dilek ve temennileri ve yeni
d<ineme ait biitge hakkrndaki gririiglerini bir raporla genel kurula sunmak,
Gerekli hallerde genel kurulu toplantrya galrrmak,
Dernek Genel Ydnetim Kurulunun mali iglerle ilgili toplanttlanna oy hakkr olmakszm
katrlmak,
Tiiztikte g<isterilen diger g<irevleri yapmaktrr.

HAysiyET DivANr - KURULU$ vE GOREVLERi
Madde 31- Haysiyet Divanr 3 asrl ve 3 yedek iiyeden olugur. Haysiyet Divam iiyeleri Genel Kurul
tarafindan gizli oylasegilir. Adaylar atdrklan oylaragore srralamr. ilk 3 kigi asrl, ondan
son.ra gelen 3 kigi yedek tiye segilmig olur. Egitlik halinde kura sistemi uygulamr.
Haysiyet divanr kendisine gdnderilen iiyelerin durumunu inceler ve karara ba[lar.
Haysiyet Divam ASSAM Tiiziiliiniin 32. maddesinde yazh disiplin cezalannr
vermeye yetkilidir.

uisipl,iN cEZALART
Madde 32- Haysiyet Divanr Dernek Uyeleri haklunda agafrda yazldl olan disiplin cezalarrnr
vermeye yetkilidir:

a) Uyarma,
b) Kmama,

isri$nnn vE sTRATEJiK ARAgTTRMA oRGANLARTNIN

TE$EKKULU vE

cOnnvr,nRi:

isrigmn

KURULU
Madde 33- Yiiksek istigare Kurulu Kurulugu ve Giirevleri;
a) Genel Ydnetim Kurulu tarafindan, ASSAM'rn kurulug amaglanna uygun
gahqmalarda yeterli bilgi, birikim ve tecrtibeye sahip, ihtiyag miktanndaki, bilim
YUKSEK

adamr ve yOnetim tecrtibesi olan kigilerden olugturulur.
Kurulug ve gahgmaslnln esas ve prensipleri Genel Ydnetim Kurulunca belirlenir.

Genel Ycinetim kurulunun

g1

ve

zamar:]

toplanarak,
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ismNnur,

gtindemdeki konularr istigare eder.
istigare Kuruluna segilecek kigilerin ASSAM Uyesi olmast garl';. arcwnaz.
Uyelerin istihdamr ile ilgili hususlar Genel Ydnetim Kurulunca, iicretlerinin miktan
ise Genel Kurul tarafindan tespit edilir.
Kararlan tavsiye niteligindedir.

d) Yiiksek
e)

STRATEJiK ARA$TIRMA KURULLARI
Madde 34- StratejikAraqtrrma Kurullarr Kurulugu ve Giirevleri;
a) ASSAM'rn amaglanna uygun ve faaliyetlerinde belirtilen konularda ve coprafi
alanlarda stratejik inceleme ve aragtrrmalar yapmak iizere Genel Y<inetim Kurulunca
g0revlendirilen kigilerden olugur.
b) Hangi konu ve alanlarda ve hangi isimlerde ve hangi miktarda Stratejik Aragtrrma
Kurulu tegkil edilecefine Genel Ydnetim Kurulu karar verir.
c) Stratejik Aragtrrma Kurullanmn Baqkanlarrmn segimi, her biri igin uygun tegkilatrn
nasrl olacafr ile Kurullarrn gahgma esas ve prensipleri Genel Ydnetim Kurulu
tarafindan belirlenir.
d) Stratejik Aragtrrma Kurullanna segilecek kigilerin ASSAM Uyesi olmast $artr
aranffraz. Uyelerin istihdamr ile ilgili hususlar Genel Ydnetim Kurulu tarafindan,
verilecek i.icretler ise Genel Kurul tarafindan belirlenir.
e) Stratejik Aragtrrma Kurullan, ASSAM 'rn amag ve faaliyetleri maddelerinde
belirtilen Colrafya ve Ulkeler hakkrnda sosyal, kiiltiirel, ekonomik, askeri ve siyasi
seviyede bilimsel ve stratejik delerlendirmeleri yapacak dernelin asli kurullandrr.
ASSAM Yayrn organlannda ve genel basrnda yayrnlanacak makale ve etiitler, ilgili
gahgma kurulunda istigare edilir.
g) ASSAM amaglarma uygun konularda yaprlacak, seminerler, konferanslar, paneller,
agrk oturumlar, sempozpm ve forumlar Stratejik Aragtrrma Kurullan tarafindan,
yrlhk ASSAM faaliyet planlarrnda belirlenir ve zarrlanrnda uygulamaya sokulur.

0

Madde 35- itmi Etiitler ve Akademik Defierlendirme Komisyonu Kuruluqu ve Giirevleri;
a) ASSAM'rn amaglanna uygun ve faaliyetlerinde belirtilen konularda hazrlannrg tez
ve etiitleri incelemek ve akademik delerlendirmeler yapmak ijzere, ilmi kariyer
sahibi kigiler arasrndan, Genel Y<lnetim Kurulu Kararlan ile tespit edilen Bilim
Adamlarrndan olugur.
b) Komisyonun kuruluqu, gahgma esas ve prensipleri Genel Ydnetim kurulunca
belirlenir.
c) Komisyonun bagkam ve gdrev b<iliimii, toplantr usul, esas ve periyotlarr Komisyon
Uyelerinden olugan Kurulun kararlan ile tespit edilir.
d) Kurul, Ytiksek Olrenin Kurumlannda ilmi kariyer sallayacak etiit, inceleme ve
tezlerin de$erlendirilerek Demek yayrn Organlarrnda yayrnlanmasr hususunda ilmi
gdriiqler bildirir.
e) ilmi Ettitler ve Akademik De[erlendirme Komisyonuna segilecek kigilerin ASSAM
tiyesi olmasr garf aranrnaz. Uyelerin istihdamr ile ilgili hususlar Genel Ydnetim
Kurulu tarafindan. ticretlerinin miktarr ise Genel Kurul tarafindan belirlenir.

ASSAM

a) ASSAM Komisyon ve Kurullannca
b)

c)

Oretilen makale, etiit, bilimsel aragtrrma ve
haberlerin yayrnlanmasrm sa[layacak gdrsel ve yazlt basm organlanrun ydnetimini
yapmak irzere, Genel Ydnetim Kurulu tarafindan Yayrn Kurulu olugturulur.
Yayrn Kurulunun olugumu, gahgma esas ve prensipleri Genel Y<inetim Kurulu
tarafindan belirlenir.
Yayrn Kuruluna segilecek kiqilerin ASSAM iiyesi olmasr gartr aranmaz. Uyelerin
istihdamr ile ilgili hususlar Genel Ydnetim Kurulu tarafindan, verilecek ticretler ise
Genel Kurul tarafindan belirlenir.

$UBELERiN KURULU$U
Madde 37- Genel Kurul tarafindan yetki verildigi takdirde, Genel Ydnetim Kurulu gerekli gdrdtilii
yerlerde gube agabilir. Bu durumda, Genel Ydnetim Kurulunun yetkili krlaca[r en azig
kiginin imzaladrpr "Dernekler Ydnetmelilinin" 7 nci maddesi esaslanna gdre
hazrrlanacak olan iki adet Kurulug Bildirimini ve agalrda belirtilen eklerini gubenin
agrlacalr yerin mtilki idare amirliline verirler.
a) ilgili demekler miidtirliiliince onaylanmrg iki adet dernek tiiziigii,
b) Kuruculann niifus cizdan fotokopisi,
c) gube kuruculan arasmda ttizel kiqiliklerin bulunmasr halinde; bu ttizel kigilerin
unvanl, yerlegim yeri ve kuruluguna ait belgeler ile ttizel kigiliklerin organlan
tarafindan yetkilendirilen gergek kigi de belirtilmek kaydryla bu konuda ahnmrp
karann fotokopisi,

d) Kurucular arasmda yabancr uyruklular varsa, bunlarm
e)

0
g)

Tiirkiye'de yerlegme hakkrna

sahip o lduklanm gd sterir bel gelerin fotokopileri,
Gegici ycinetim kurulu tiyeleri ile yazrgma ve tebligatr almaya yetkili kigi veya
kigilerin adr, soyadr, yerlegim yerlerini ve imzalarrm belirten liste,
Kurucu olarak yetkilendirilmig kiqiler igin ahnmtg dernek ydnetim kurulu karart
fotokopisi.
Btiytikqehir belediyesi smrlan iginde kalan ilgeler harig diper ilgelerdeki gube
kurulug iglemlerinde istenen belgeler birer arttrrrlarak verilir.

$UBELERiN ORGANLARI
Madde 38- $ube organlan, $ube Genel Kurulu, $ube Yclnetim Kurulu ve $ube Denetleme
Kurulundan ibarettir. ASSAM Genel Y<jnetim Kurulunun karan ile $ube organlanna
ilave olarak ASSAM Merkez organlannda bulunan "istigare ve Stratejik Aragtrrma
Organlan"ndan gerekli olanlar, gereken $ubelerin btinyesinde de kurulabilirler.
$ubeler btinyesinde kurulacak "istigare ve Stratejik Aragtrrma Organlan" faaliyetlerini
Genel Y<inetim Kurulunca tespit edilen esas ve prensiplere gdre yiiri.itiirler.

COnnVVE YETKiLERi
$UBELER GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ
GENEL KURULUNDA NASIL TEMSiL NNiINCNGi
$ube Genel Kurulu gubeye kayrth ti.im iiyelerden olugur. $ubeler, olagan senel kurul
en az iki ay 6nce
toplantrlanm, Genel Merkez Olagan
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tamamlamak zorundadrlar.
$ubelerin olalan genel kurullan iig yrlda bia eyliil ayr igerisinde, genel merkez olalan
genel kurul toplantrsmdan enaziki ay dnce bitirilecek gekilde, gube ydnetim kurulunca
belirlenecek yet, gtin ve saatte toplamr.
$ube Genel Kurulu, $ube Ydnetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu ve Genel Merkez
Genel Kurul Delegelerini seger. Segim gizli oy agrk tasnifle olur. Oy sayrsrna g6re astl
ve yedek iiyeler belirlenir.
$ubeler; Olalan veya olapaniistti genel kurul toplantrlarrm izleyen otuz giin iginde,
ydnetim ve denetim kurullarr ile diger organlara segilen astl ve yedek tiyeleri igeren
$ube Genel Kurul Sonug Bildirimi raporunu Dernekler Ydnetmelilinin 17 nci maddesi
esaslanna g<ire hanrlayank Ycinetim Kurulu bagkam tarafindan miilki idare
amirliline ve Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadrrlar.
Genel merkez genel kurul toplantrlannda qubeler, son genel kurulda segilmig gube
delegeleri ve yrlnetim kurullarrrun asrl iiyeleri tarafindan temsil edilir. $ube ycinetim
kurullanmn asrl tyeleri, genel merkez genel kurulunun do[al delegeleridirler.

$uBE voNnrivr KURULU
Madde 40- $ube Yiinetim Kurullarmrn Olugumu ve Giirevleri:
a) $ube Yiinetim Kurullarrnrn oluqumu: $ube Ydnetim Kuruluna, $ube Genel
Kurulu tarafindan 5 asrl ve 5 yedek tiye segilir. $ube Yonetim Kurulu kendi tiyeleri
arasrndan bir bagkan, iki bagkan yardrmcrsr, bir sekreter ve bir sayman seger. Genel
Y<inetim Kurulu tarafindan agrlan gubeler en geg ah ay iginde kendi genel kurullanm
toplarlar. $ube ydnetim kurulu, iiyelerinden en az ijgrd tarafindan olalantistii toplantrya
gafrrabilir. Olalan toplantrlar ise en az ayda bir defa yaprlrr. $ube y<inetim kurullarr,
tiim gahgmalanm, tiiztik, ASSAM Genel Kurulu, Genel Ydnetim Kurulu kararlarrna,
Dernekler Kanun ve Y<inetmeli[ine gdre ytirtittir. Asrl tiyelerde bogalmalar oldukga
yedek iiyeler gdreve, en fazla oy alandan baglamak izere srrayla galrrrlrr. $ube
Ydnetim Kurulu tiyeleri 3 yrl siire igin segilir.
b) $ube Giirevlileri ve Ucretliler: Giiniilliiler vasrtasryla yiiriitiilme imkdm
bulunulamadrlrnda, $ube Hizmetlerinin ytiriitiilmesi igin ve kuruldulu takdirde,
"istigare ve Aragtrrma Organlarr"mn faaliyetlerinde g6rev verilmek izere, $ube
Ydnetim kurullarrmn teklifi ve Genel Ydnetim Kurulu Karan ile iicretli personel
istihdam edilebilir. Ucretli gdrevlilerin miktarr Dernek Genel Y<inetim Kurulunca,
verilecek iicretler ise Dernek ve $ube gelirleri de dikkate ahnarak Dernek Genel
Kurulu tarafindan tespit edilir.
$uBE voNnriu KURULU BA$KANr
Madde 41- $ube Yonetim Kurulu bagkam, $ube Ydnetim Kurulu adrna derneli temsil eder. $ube
ydnetim kuruluna bagkanhk eder. Gerektilinde gube ydnetim kurulunun karan izerine
yazir veya scizlti olarak demeg verir. $ube genel kurulunca yaprlan segimi izIeyen30
giin iginde "$ube Genel Kurul Sonug Bildirim Raporunu" miilki idare amirlifine ve
Demek Genel merkezine bildirir.
$UBE BA$KAN YARDIMCILARI
- $ube ydnetim kurulu bagkan yardrmcr

$UBE DENETLEME KURULU
Madde 43- $ube Denetleme Kurulu 3 asrl 3 yedek tiyeden olugur. Denetleme Kurulu igin dnerilen
veya aday olan iiyelerden, aldrklan oy sayrsma g<ire ilk iig kigi astl, ondan sonra gelen
tig kigi yedek iiye segilmig olur. $ube Denetleme Kuruluna iiyeleri arasrndan bir bagkan
segilir. Denetleme Kurulu iig ayda bir toplamr. Toplantrlara tist iiste iki defe veya
herhalde bir dcinem igerisinde ddrt defa gelmeyen asrl riyenin gdrevi sona erer. Uyelili
dtgen asrl tyenin yerine aldrlr oy srasma gcire yedek tiyeler asrl iiyelile ytikseltilirler.

$uBE DENETLEME KURULUNUN COnnVr,nni
Madde 44- $ube Denetleme Kurulu agalrdaki giirevleri yapar.
a) $ubenin hesaplanm ve bununla ilgili iglemlerini en az 6 ayda bir denetlemek ve
eksik veya yanhg hususlarr gube ydnetim kuruluna bildirmek,
b) Ddnem igindeki dernek hesaplan ve faaliyetleriyle, genel dilek ve temennileri ve
yeni dclneme ait biitge hakkrndaki g<iriiglerini bir raporla gube genel kuruluna
sunmak,

c) Gerekli hallerde qube genel kurulunu toplantrya gaprrmak,

d) Dernek

$ube Ycinetim Kurulunun mali iglerle

itgiti

toplantrlanna

oy

hakkr

olmakszrn katrlmak,
gdsterilen diler g6revleri yapmaktrr.
Ttiziikte
e)

OYLAMA
Madde 45- Bu tiiziikte bagka hiikiim bulunmadrpr hallerde, dernelin btittin organlarr salt
golunlukla toplamr, kararlar katrlanlarrn salt golunluguyla ahmr. Oylann egitli$
halinde bagkarun katrldrgr taraf gogunlulu sallar.

DEFTER VE KAYITLAR
Madde 46- Dernefin yiinetim kurulu agafrda giisterilen defterleri tutar;
a) Uye Kayrt Defteri: Dernek tiyelerinin kimlikleri, dernele girigleri, verecekleri
aidat miktarlart bu deftere yaztfu.
b) Karar Defteri: Ydnetim kurullarrnca tutulacak bu defterlerckararlar tarih ve
numaxa srastyla yazit ve imzalam.
c) Evrak Defterleri: Gelen ve giden evraklar bu defterlere tarih ve numara srastyla
yazdr.
d) Bilango Biitge ve Kesin Hesap Defteri: Her yrhn bilango ve kesin hesap
cetvelleri bu dosyada saklamr.
e) Gelirve Gider Defteri,
f) Demirbag Defteri,
g) Ahndr Belgesi Kayrt Defteri.

irru,tin.trl,ARl, GELiRLER vE MALLAR
Madde 7-Dernefin gelirleri; Uye aidatlarr ile amaglanm gergeklegtirmek iizere

benzer
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ve mesleki kuruluglardan

ahnan

bafrglardan elde edilen gelirlerdir.
Uye aidatlarr; tiyelerden giriq aidatr olarak 50 (elli) TL, yrlhk aidat olarak da 120 (yuz
yirmi) TL aidat ahmr. Yrlhk aidatlar her ay egit taksitlerle ddenebilecefi gibi defaten
de cidenebilir. Aidat miktanmn tespiti Genel Kurul yetkisindedir.
Nakdi katlolar; ASSAM, 5072 sayrh Dernek ve Vakrflann Kamu Kurum ve
Kuruluglarr ile iligkilerine Dair Kanun hiikiimlerine aykrrr olmayacak gekilde, kamu
kurum ve kuruluglan ile g6,rev alanlanna giren konularda ortak projeler yiiriitebilir.
Ortak projelerde kullanilmak izere kamu kurum ve kuruluglardan ayni ve nakdi katkr

kabul edebilir.

ASSAM, amacl istikametinde kullamlmak tizere, yurt drgrndaki kigi, kurum ve
kuruluglardan ayni ve nakdi yardrm alabilir. Yardrm ahnmadan en geg bir ay 6,nce,
yardrm ahnacak kigi ve kurumun kimlili ile iilkesi hakkrnda aynntrh bilgiyi mtilki
idare amirine bildirilir.
Dernek amaclm gergeklegtirebilmek ve yapacalr gahgmalarr si.irdi.irebilmek igin taqmr
ve tagrnmaz mal edinebilir.

DERNEGiN BORQLANMA usul,u vE BORQ vUrr,nvEN i$LEMLER
Madde 48- Dernek kurulug amaglarmr gergekleqtirmek ve faaliyetlerini ytirtitebilmek igin ihtiyag
duyulmasr halinde ydnetim kurulu karan ile borglanma yapabilir. Bu borglanma kredili
mal ve hizmet ahmr konularrnda olabilecegi gibi nakit olarak da yaprlabilir. Ancak bu
borglanma, dernelin gelir kaynaklarr ile kargrlanamayacak miktarlarda ve derneli
<ideme giigliiltine dtigtirecek nitelikte yapiamaz.
Derne[e borg yiikleyen tiim iglemleri 1.000 TL.(Bin Tiirk Lirast)'nt agan tiim
harcamalarda dernek ydnetim kurulu bagkam veya idari iglerden sorumlu bagkan
yardrmcrsr ile birlikte genel muhasibin imzalarrnrn bulunmasr zorunludur. 1.000
Tl.'smr a$mayan harcamalar ydnetim kurulu bagkam, bagkan yardtmctst veya genel
muhasibin tek imzasryla yaprlabilir.

GELiR VE GiDERLERDE USUL
Madde 49- Dernek gelirleri ahndr belgeleriyle toplarur ve giderleri harcama belgeleriyle yaprlrr.
Gelirlerin bankalar aracrh$r ile toplanmasr halinde banka tarafindan dtizenlenen dekont
veya hesap <izeti gibi belgeler ahndr belgesi yerine geger. Bu belgelerin saklama
stireleri beg yrldrr. Dernek paralan Dernek adrnabir bankada agrlacak hesapta saklamr.
Dernek paralan Dernek adma bir bankada agrlacak hesapta saklamr. Dernek kasasmda
saklanacak para miktan memur maaq katsaylsrnln bin rakamr ile garprlmast sonucunda
o/o 25'i en
bulunacak rakam kadar olmahdrr. $ubelerin iiyelerinden topladr[r aidatlarrn
geg her ayrn 15'ine kadar genel merkeze gonderilir.

DERNEK TUzUcUNUN unGi$rinilMEsi
Madde 50- Dernek ttiztilti, Ycinetim kurulunun veya iiyelerin begte birinin yaz:ir istegi ile genel
kurula katrlan tiyelerin 2l3'nitnkabul oyu ile de[igtirilebilir.

DERNEGiN FESHI

ASSAM

ADALETi SIvUNANLAR
srRATE.rir ln q.grrRMALAR vrnnxEzi

nnnNnci rtizUGU
isrnNsuL

kurula katrlma hakkr olan liyelerin en az 2|3'itnljn bulunmasr garttrr. Bu suretle
golunluk elde edilemezse, ikinci kez toplanmak iizere gagrr yaprlr. Bu ga$n tizerine
toplanacak flyeler, sayrlan ne olursa olsun fesih konusunu g<irtigebilir. Fesih hakkrnda
kararlar, hazrr bulunan iiyelerin 213 go$rlulu ile ahmr,

FESiH SONUNDA MALLARIN TASFIYESi
Madde 52- Dernelin feshine karar veren genel kurul, dernek mallanmn tasfiyesi igin iig kiqilik bir
kurul seger. Bu kurul dernelin mal varhlrm, alacaklannt ve borglarrnt saptar.
Alacaklarrm alrr, borglan cider. Feshe karar veren genel kurul dernek mallarrmn
Adaleti Savunanlar Dernefi ve Yunus Do[a Sporlarr Derne[ine egit miktarda
dewine karar verir.

Madde 53- Bu ttizi.ikte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanununa ve ilgili diler mevzuata gcire
hareket edilir.

BEYANNAME VERMN YUXUVTIUIUGU
Madde 54- Dernek, Genel Merkez ve $ube ycinetim kurulu bagkanlarr, her takvim yiltnm ilk ddrt
ayr iginde bir cinceki yrla ait Dernek Beyannamelerini, Dernekler Ydnetmeliginin 83
tincti maddesine gcire hanrlayarak mtilki idare amirli[ine vermekle ytiktimliidtirler. il
merkezlerinde ve btiyiik gehir belediyesi srmrlarr iginde kalan ilgelerde bulunan Genel
Merkez ve gubeler beyannamelerini birer suret, diler ilge merkezinde bulunan gubeler
ise ikiger suret olarak verirler. $ubeler, mtilki idare amirligine verecekleri
beyannamelerin birer drnelini, ayflca Dernek Genel Merkezine de gtindermekle
yiiktimludiirler. Temsilcilikler igin aynca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere
iligkin her tiirlti bilgiler Dernek Genel Merkez beyannamesinde gdsterilir.
DERNEGiN KURUCULARI
Madde S5-Dernelin ilk kuruculanmn tamamr T.C. uyruklu olup, kimlik bilgileri aqalrda
belirtilmisti
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cnqici MADDE
Madde 1- Dernek Genel Kurulu en geg 6 ay iginde gegici Genel Ycinetim Kurulunun galrrsr tizerine
toplamr ve Dernek organlanm oluqturur. Bu siire iginde agalrda belirtilen Gegici Genel
Ydnetim Kurulu gcirev yapr.
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