
MEPKEZ Y^NETt'f KURULU 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

ESKİ SEKLİ YEFİ SEKLİ

Mad.2. Derneğin Genel Merkezi An- Mad; 2 . Dem ecin  Genel Merkezi "An-

kara"dır. Dem ek illerde  Şube veya 

Tem silcilikler acar.

kara "dır . Dem ek tilerde ve İlçe

lerde Şube yada Tem silcilikler açar.

M ad.3. Derneğin amacı/ teknik ele- Mad.3. Dem eğin amacı; teknik e le 

manlar arasında b ir liğ i  sağlamak, 

teknik elemanların haltlarını yurt 

çıkarları doğrultusunda savunmak ve 

sorunları ile  H a i l i  çalışmalar 

yapmaktır.

Mad.4. a ,h ,c ,d ,e

Mad. 6- t‘ye olmak isteyenler, -

ğine uygun g iriş  bildirimi ¿oldu

rarak, çalıştığı yerin bayii oldu

ğu şubeye göncerir ve üyelice ka

bullerini isterler . Şube Yönetin 

Kurulları üyelik için başvuranla

rın dileklerini en geç b ir  ay iç in 

de karara bağlar ve düzenlenecek 

kimlik kartlarını ilg iliy e  gönde ■ 

rir .

Mad. 7. üyelikten ayrılmak istenen

ler, ayrılmak istediğini yazılı 

olarak bağlı bulundukları şubeye 

bild irdikleri tarihten itibaren  

üyelikten ayrılmış sayılırlar.

manlar arasında b irliğ i sağlamak, 

insan halaları evrensel b ild ir is i  ve 

Artayasa’n m  kişinin  temel hak ve 

ödevlerine ilişk in  bükünlerinden 

kaynaklanarak teknik elemanların 

temel hak ve özgürlüklerini, ekono

mik ve demokratik haklarını, özlük 

haklarını hukuk devleti ilkeleri ve 

yurt çıkarları doğrultusunda savun

mak, bımları geliştirmek v>s sorunla

rı i le  i lg il i  çalışmalar yapmaktır.

Mad. 4f. Dem ek amacına .ilişkin konu ■ 

lavda diğer demokratik kuruluşlarla  

ortak, çalışmalar yarmak.

F ad .6 . Üye olmak isteyenler, örneği

ne uvcrun g iriş  bildirim i doldurarak, 

calışt.ıcrı yerin bağîı olduğu şubeye, 

bulundukları yerde şube bulunmayan

lar en yakın şubeye gönderir ve üt/e 

liğe kabullerini isterler . Şube Yö

netim Kurulları üyelik için başvu

ranların d ileklerin i, tüzük hüküm

leri çerçevesinde inceleyerek en 

geç bir  av içinde karara, bağlar, 

theliğa kabul edilenlere durum b i l 

d ir il ir , şube tarafından düzenlene

cek kimliV kartları ilg iliy e  verilir .

Had. 7-.- Üyelikten ayrıltnak isteyenler.- 

ödenti borçlarını ödemek ve üye k ar

tını iade etmek koşuluyla, ayrılmak 

istediğini yazılı olarak bağlı b u 

lundukları şubene b ild ird ik leri ta

rihten itibaren üyelikten ayrılmış 

sanılırlar.

yad. 9. Aylık ödentisini 3 av üst ’"id. 9 .' Avlık ödentisini 3 ay üst 

üste ödemeyen üyeler,- şube yönetim üste ödemeyen üyeler, şube yönetim 

kurulunca uyarılır ve aidat borcu- kurulunca uyarılır ve ödenti borcu

nun ödenmesi için belli b.^r süre nun ödenmesi için 1 ay süre verilir , 

v e r ilir .............................. ............................................................... ................

Mad..11. 

f . Şubeler

Mad.11.

f . Şubeler ve organları 

cr. Yerel tem silcilikler



yad. 12 . g~ fcç.il'.nit < I. I e.’ ; ’V? • 

Şuben.in genel kurulu 10 -ive için  

b ir  delege sccer,

b- Tabii âcileçcL : .1 "erkez

vh Şubelerle Ynr.veih , s?-ti ~c

kurulları as il ü-ıel z.< .1 ■ > u r

kurulu oî il \p>oZ r i >>&-•.: > u~u£.

yad. 13. Merkez Yoneci* .Kurulu: Dır 

nek çımoL kuruluna katıl e-'k dele

gelerin Ü s te s in i  <ıi:z\nl.zi. Genel 

Kurula katılacak d e n g e le r , en az 

15 gün önceden toplantının y e r i .. .

H ad .1 4 .f  - Tüzükte vazılı diğer gö

revleri verine getirir

yad .20. Genel .Başkan, Merkez Yöne

tir Kurulunca saptanacak konuları 

görüşmek üzere, Şub Yönetim Ku 

rullarını veua Yönetin Kurulunun 

seçeceği temsilcileri iiç atfda bir  

topl t.ı ya ça flı rı r .

yad. 2 3 . erkez. Yön. t ir  Kurulu 

5 asil 5 yedek olmal< üzcı:e Genel 

Kurulca seçilir , fiş it  ov halinde 

Divan '  ̂ .şkan lığ m ca  kuraya bası/u - 

_rulur .

f’ad. 27. c- Subv ve belge temsilci- 

1 iki erini aça r .

yad. 2 8 . a~ Merkoz Yürütme 'uruln 

en az ........................................

yad. 3 4 ..............................................-

yerkaz Yürütme "urulu . , . ...............

y a d .3 5 . a ,b ,c , -

Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel 

Kurulunca secilen 5 a s ı l 5 yedek 

üyeden oluşur........ ......................

yad. 4 3 . Demeoin feshi Madde I ? 
hükmü uyarınca uanılzr ..........

f’ad. 12. a - ■ Ktrçilmie delegeler: Her 

Şuben m  Çrsıel Kurulu 5 '  üy# lein  

b ir  delege seçer, 

b- Tabii delegeler; 0 *xtrl narkoz 

Yem tim, Denede?  ̂ ve 'nur Kurulu 

a,sil üyel r.i > lo Ku.be Yönetin Ku

rulları inil üyelerinden oluşur.

Mad. 1 3 . zl.ez rene tir Kurulu Der

nek. Genel Kuruluna katılacak d e le g e 

lerin listesini, düzenler. Genel Ku

rula katılzcaK delegeler, en az 1.0 

. gün önceden toplantının yeri ...........

Mad. 1 4 . f  Dem eğin b ir  federasyona 

katılmasını uada federasuondan ayrıl 

masını karara bağl~r. 

g- Derneğin feshini '-.araza bağlar. 

k~ Dem ekler  yasasında yazılı genel 

hükümler i l e , tüzüoünde yazılı 

diğer görevleri yerine getirir .

Mad. 2 0 . Genel Balkan, Çerkez Yöne

tim Kurulunca saptanacak konuları 

görüşmek üzere Şube Yönetim Kurul~ 

I4 r2.ru uada Şube Yönetim Kurulları

nın seçeceoi tem silcileri üç ayda 

b ir  toplantıya çağırır.

fı,ad. 24. Merkez Yönetim Kurulu 7 asil  

7 yedek olmak iizere Genel Kurulca 

se ç ilir . Eşit  oy halinde Divan Baş- 

kanlıcnncfi kuraya başvurulur.

Ma d .2 7 .c- Şube ve yerel tem silcilik  • 

leı: açar.

Mad.28. a- Merkez Yönetim kurulu en 

az ..............................................................

'*ad.34. ............. „ ...................

Çerkez Yönetim Kuzulu .....................

Mac.3 5 .d- İşyeri tem silcilikleri  

ve işyeri komiteleri

7ube Yönetim Kurulu: Şube Genel 

Kurulunca seçilen 7 asil 7 yedek 

üyeden oluşur. . . ................................

Mad.43. Derna*in feshi Madde 17 

hükmü uyarınca ya-ell ■ <........................

GEÇİCİ JAPDJ 1. 3. Ol arazı GZnel. Ku

mul öncesi yanılan Çube Genel ’urul- 

1 arında jfeçilmis. jtfnatia Kurulu yedek, 

üyelerinden i lk ik is i . Tüzüğün 35. ci 

maddesinde apıl-m değişikli: uyarın 

ca asil üyeli . g&çcrler.

Gr.CtCÎ - 'DDjg 2 . T'"’.ziiğün yasal organ ■ 

larca incelenmesi onuevnda, gerekli 

görülebilecek, derişiklikleri yapmaya 

Genel ’lerkez Yönetim Kurulu yetkili ■


