KLASİK OTOMOBİL KULÜBÜ DERNEĞİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLEN MADDELER

Mevcut Tüzük Maddesi
Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli :
Madde 11 Dernek Genel Kurulu; geçmiş yıllardan aidat
borcu olmayan, derneğe karşı tüm parasal
yükümlülüklerini yerine getirmiş ve Genel
Kurul’un yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait üyelik
aidatını ödemiş üyelerden oluşur.

Önerilen Değişiklikler
Dernek Genel Kurulu; geçmiş yıllardan aidat
borcu olmayan, derneğe karşı tüm parasal
yükümlülüklerini yerine getirmiş ve Genel
Kurul’un yapıldığı yılın üyelik aidatını Genel Kurul
tarihinden en geç 15 gün önce ödemiş üyelerden
oluşur.
Dernek Genel Kurulu’na tüm üyeler dinleyici
olarak katılma hakkına sahiptir. Dernek Genel
Kurulu’nda geçmiş yıllara (Genel Kurul’un
yapıldığı yıl da dâhil) ait tüm üyelik aidatlarını
ödemiş ve Derneğe karşı tüm maddi
yükümlülüklerini usulüne uygun şekilde yerine
getirmiş üyeler oy kullanabilir.
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Önerilen Değişiklikler

Toplantı Yeter Sayısı :
Madde 15 Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel
Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin
yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk
toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci
toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve
Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki
katından az olamaz.

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel
Kurul’da oy kullanma hakkı bulunan üyelerin
yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk
toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci
toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve
Denetim Kurulları asil üye tam sayısı toplamının
iki katından az olamaz.

Genel Kurul’da, dernek tüzüğünün 11. maddesi
gereği Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan
üyeler oy kullanabilir, bu da seçmen oy sayısını
belirler.

Genel Kurul’da, dernek tüzüğünün 11. maddesi
gereği Genel Kurul’da oy kullanma hakkı bulunan
üyeler oy kullanabilir, bu da seçmen oy sayısını
belirler.
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Önerilen Değişiklikler

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri :
Madde 19 Oylar gizli ve açık olarak belirlenir. Gizli oylar,
Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş
kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından
gereği yapıldıktan sonra, mühürlenmiş ve içi boş
bir kaba atılması, toplanan veya oy vermenin
bitiminden sonra açık dökümü yapılarak
belirlenen oylardır. Açık oylama ise genel kurul
başkanının belirteceği yöntemle uygulanır.
Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemiş ise,
geçerli oyların yarıdan bir fazlasını alan aday
veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Genel Kurul toplantılarında, kararlar Divan
Heyeti’nin belirleyeceği şekilde oylanır. Yönetim
Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu asil ve
yedek üyelerinin seçimi ise gizli oyla yapılır.
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur
Kurulu adaylarının isimleri (asil ve yedek olarak)
Genel Kurul’un yapılacağı gün seçim öncesinde
Divan Heyeti’ne sunulur. Genel Kurul’da oy
kullanma hakkı olmayan üyeler herhangi bir
kurulda asil veya yedek üye olarak görev almak
üzere aday olamazlar.
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Açık oylama Divan Heyeti’nin belirleyeceği
yöntemle uygulanır. Geçerli oyların yarıdan bir
fazlasını alan öneri kararlaştırılmış olur.
Gizli oylamada, Divan Heyeti tarafından
mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları oy
kullanma hakkı olan üyelere imza karşılığı teslim
edilir. Üyeler oy pusulalarını doldurduktan sonra
pusulayı içi boş ve mühürlenmiş bir kutuya
atarlar. Oy verme süresinin bitiminden sonra
mühürlü kutu Divan Heyeti’nin belirleyeceği oy
sayma görevlileri tarafından açılır ve oy
pusulaları açık olarak sayılır.
Geçerli oyların yarıdan bir fazlasını alan aday
kazanmış olur.
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Önerilen Değişiklikler

GİRİŞ ve YILLIK AİDAT MİKTARI :
Madde 26 Derneğe yeni üye olanlar, üyelik kararının
kendilerine bildirilmesinden itibaren 30 (otuz)
gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere giriş
bağışı ve içinde bulunulan yılın üye aidatını
öderler. Giriş bağışları 5253 sayılı Dernekler
Kanunu muvacehesinde ve günü ekonomik
koşulları gereği olarak Yönetim Kurulu
tarafından her yılın Kasım ayında yapılan
Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ile
saptanır.

Derneğe yeni üye olanlar, üyelik kararının
kendilerine bildirilmesinden itibaren 30 (otuz)
gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere giriş
bağışı ve içinde bulunulan yılın üye aidatını
öderler. Giriş bağışları 5253 sayılı Dernekler
Kanunu muvacehesinde ve günün ekonomik
koşulları gereği olarak Yönetim Kurulu
tarafından her yılın Kasım ayında yapılan
Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ile
saptanır.

Aidatlar Genel Kurulda içinde bulunulan yıldan Yıllık aidatlar Genel Kurul’da, içinde bulunulan
sonraki 3 yıl için oylama yapılarak ve oy yıldan sonraki 3 yıl için oylama yapılarak ve oy
çokluğuna göre tespit edilir.
çokluğuna göre tespit edilir.
Üyelere yıllık aidatları yazı veya bülten ile
bildirilir. Yıllık üye aidatı, ait olduğu yılın ilk 60
(altmış) günü içinde ödenir. Ait olduğu yılın ilk 90
(doksan) günün içinde yıllık üye aidatını
ödemeyen üyelerin üyeliklerine Yönetim Kurulu
kararıyla son verilebilir.

Yıllık aidat borçları üyelere yazı, e-posta veya
bülten ile bildirilir. Yıllık üye aidatı, ait olduğu
yılın en geç Haziran ayı sonuna kadar
ödenmelidir. Yıllık üye aidatını usulüne uygun
şekilde ödemeyen üyelerin üyeliklerine Yönetim
Kurulu kararıyla son verilebilir.

Yıllık aidat, Dernek Yönetim Kurulunca kabul
edilmesi
koşuluyla,
üyenin
kendisinin
belirleyeceği ve derneğe yazılı olarak taahhüt
ettiği tarihlerde de ödenebilir.

Yıl içinde üyelikten ayrılanlara veya Yönetim
Kurulu kararı ile üyeliklerine son verilenlere
ödenmiş yıllık aidatları geri ödenmez,
ödenmemiş yıllık aidat bakiyesi bulunduğu
takdirde bunun tahsilatından vazgeçilir.

Yıl içinde üyelikten ayrılanlara veya Yönetim
Kurulu kararı ile üyeliklerine son verilenlere
ödenmiş yıllık aidatları geri ödenmez,
ödenmemiş yıllık aidat bakiyesi bulunduğu
takdirde bunun tahsilatından vazgeçilir.
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