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Madde 1 – Platform,  “Türk Dünyası Birlik Platformu” adı altında,  yurt 
içi ve yurt dışında, Türk Dünyası üzerine çalışmalar yapan üye kuruluşların 
koordinasyonunda faaliyet gösterecektir.          

AMAÇ

Madde 2 –.   

a) Kuruluş Amacı

Türk Dünyası Birlik Platformu; Türk dil, tarih, kültür ve sosyal alanların-
da ortak çalışma ve etkinlikler yaparak, ortak fikir ve faaliyet alanı sağlamak 
için çalışmalar yürütme gayesi ile kurulmuştur. Platform Türk Dünyası hak-
kında çalışma amacı olan, platform ilkelerine uyan her bireye ve kuruluşa 
açıktır. Platform faaliyet alanı olarak ilk hedefini üniversiteler olarak seç-
miştir. Üniversitelerdeki öğrenci toplulukları başta olmak üzere bu amaçlara 
yönelen her türlü sivil toplum kuruluşu ve bireyi üye olarak kabul eder. Ta-
mamıyla Türk Dünyası’na hizmet etmek isteyenlerin ortak alanını, araların-
daki iletişim ağını, gönül birliğini oluşturmayı hedefler. Bu fikirden hareket-
le, Türk Dünyası’ndaki üniversiteler ile sivil toplum alanında  kurulmuş ve 
kurulacak olan; ilgi alanları Türk Dünyası, Avrasya Araştırmaları, Stratejik 
Araştırmalar, Türk Kültürü, Türk Halk Bilimi vb. Alanlar olan kuruluşları ve 
öğrenci topluluklarını bir araya getirmek, bu kuruluşlar ve topluluklar içe-
risinde yer alan Türk soylu kişilerin kültürel etkileşimini sağlamak maksadı 
ile bu üst platform kurulmuştur.

b) Platformun Amaçları

•	 Türk Dünyası üzerine kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek,

•	 Türk Dünyası üzerine sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak ve uygu-
lamak,

•	 Türk Dünyası Toplumlarının; küresel, iktisadi, siyasal, içtimai, teknik bi-
limsel, demografik, hukuksal ve tarihsel alt yapılarına yönelik çalışma-
larda, araştırmalarda bulunmak ve sonuçları yaymak.

•	 Türk Dünyası Ülkelerinin farklılıklarının ötesinde bu coğrafi bölgenin 
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ortak kültürel ve sosyal yapısını ön plana çıkarmak ve coğrafyadaki top-
lumları daha ileri götürecek idealler üzerine fikirler üretmek.

•	 Türk Dünyası Ülkelerinin jeopolitik ve jeostratejik önemini vurgulayarak 
konuyu gündeme taşımak.

•	 Bu amaç doğrultusunda internet sitesi kurmak, dergi çıkarmak, yayınlar 
hazırlamak.

•	 Üniversite öğrencileri başta olmak üzere herkesi konu hakkında bilgi-
lendirmek amacıyla Türk Dünyası alanındaki konularda; açık oturumlar, 
seminerler,  konferanslar, paneller, sempozyumlar, sine vizyon gösterile-
ri, sergiler, yarışmalar, eğitimler, kültürel geziler vb. etkinliklerde bulun-
mak.

•	 Dergi vb. yayın organları ile platform çalışmalarının daha geniş kitlelere 
ulaşmasını sağlamak.

•	 İlgi alanımıza giren konularla ilgili özel gün ve haftalarda çeşitli etkinlik-
lerde bulunmak.

•	 Sayılan bu faaliyetleri yapan topluluk ve kuruluşların koordinasyonunu 
sağlamak.

KAPSAM

Madde 3 - Bu tüzük platform üyesi olan Türk Dünyası üzerine çalışma 
yapan kuruluşlar ve kişileri kapsar.

İLKELER

Madde 4  - Türk Dünyası Birlik Platformu kuruluş ve çalışmalarında 
aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt eder. 

1) Türk Dünyası Birlik Platformu kuruluş amaçlarına uyduğu ve ortak aklı 
egemen kılmak koşulu ile herkese açıktır.

2) Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliği ile İlke ve İnkılâplarının yalnız Tür-
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kiye değil tüm Dünya genelinde önemini hakkıyla ve layıkıyla anlatmak.

3) Ulu Önderimizin İlke ve İnkılâplarından ödün vermeden, O’nun “Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh” sözü ile yola çıkarak, Türk Dünyası coğrafyasının 
parçası olan bütün toplumları, dünü ve bugünüyle; ırk, din, dil, mezhep 
vb. ayrımı gözetmeksizin incelemek ve bu konuda çalışmalarda bulun-
mak.

4) Türk milletinin milli ve manevi değerlerine saygı göstermek ve Türk ta-
rihinin bütünlüğünü kabul ederek Türk dünyasının ortak geçmişine vurgu 
yapmak.

5) Platform Türk Dünyası ile ilgili meselelere İsmail Bey Gaspıralı’nın 
“Dilde, Fikirde, İşte Birlik” şiarıyla yaklaşır.

 

   KURULUŞ

Madde 5 – Platformun Adı ve Logosu

Platformun tam adı, Türk Dünyası Birlik Platformu’dur. Platformun lo-
gosu aşağıdaki gibidir ve her hakkı mahfuzdur.
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ÜYELERİN KABULÜ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÜYE-
LİĞİN SONA ERMESİ

Üyeliğe Kabul

Madde 6  -

Genel Tanımlama: Türk Dünyası coğrafyasında faaliyet gösteren kuru-
luşlar, platformun amaçlarını ve ilkelerini benimsemiş ve üye yükümlülük-
lerini kabul eden herkes üyeliğe kabul edilir. Üye kabullerini Genel Sekreter 
yada Genel Koordinatör açıklar. 

Üye tanımlamaları: Üyelik üç ana gruba ayrılır. 

a)Aday Üye: Platform tüzüğünü okuyup genel ve özel amaçları kabul 
etmiş ve platformun üye formunu doldurmuş, statüsü genel tanımlamada 
belirtilen topluluklar ve kişilerdir.

b)Asıl Üye:  İki türlüdür.

•	 Pasif Üye: Asıl üye sıfatını kazanmış olduğu halde platform çalışmaları-
na ve toplantılara düzenli olarak katılmayan üyedir/üyelerdir. 

•	 Aktif Üye: Platform çalışmalarına ve toplantılarına düzenli olarak katı-
lan, asıl üye sıfatını kazanmış üyedir/üyelerdir. Kurullarda ve komisyon-
larda görev alanlar görevleri süresince doğrudan aktif üyedir.

c)Onur Üyesi: Platform çalışmalarında görüş alışverişinde bulunulan, 
çalışmalara destek veren, yaptığı katkılarla platform üyelerinin takdirini ka-
zanmış ve belirtilen şekilde belirlenmiş üyelerdir. Onur üyeleri; Genel Sek-
reterin, yada Genel Koordinatörün ya da yönetim kurulunun 1/3’ünün kara-
rıyla yönetim kuruluna önerilir, Yönetim kurulunda oy çokluğuyla seçilir.

Üyelerin Hakları ve Yükümlülükleri

Madde 7   - 

Aday Üye

Aday üyeler; Yürütme Kurulu’nca üyelik başvurularının kabulü ile asıl 



TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ

7

üye sıfatını kazanırlar. Genel Kurullara katılabilirler. Yönetim organlarının 
seçimlerinde Delege olamazlar. Genel Kurullarda Divan’ın belirlediği “Ge-
nel Oylamalar”da oy kullanabilirler. Yönetim Kurulu ve platform organları-
na faaliyet ve proje önerisi sunmak ve işletilmesine destek olmakla yüküm-
lüdürler.

Asil Üye

Asil Üyeler Genel Kurul’da oy kullanma hakkına sahiptirler. Yönetim 
Kurulu ve platform organlarına faaliyet ve proje önerisi sunmak ve işletil-
mesine destek olmakla yükümlüdürler. 

•	 Pasif üyelerin seçme hakları vardır, yönetim organlarının seçiminde de-
lege olabilirler, seçilme hakları yoktur. Aktif üyeliğe geçişlerine Yönetim 
Kurulu karar verir.

•	 Aktif üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu kararı 
ile pasif üyeliğe düşürülebilirler.

•	 Onur üyeleri seçimi takip etme ve oy kullanma hakkına sahiptir ancak 
seçilme hakkı yoktur. Yönetim kurulu kararıyla delege olabilirler.

•	 Herhangi bir STK ya da öğrenci topluluğu aracılığıyla platforma üye ol-
muş kişi, bu kuruluşlarla bağını koparsa dahi herhangi bir üyelikten çı-
karma durumu olmadığı sürece platformun üyesidir.

Madde 8 - Delegeler

Delegeler genel kurulda hem genel oylamalarda hem de yönetim organla-
rının seçildiği seçimlerde oy kullanan kişilerdir. Üye kuruluşlar delegelerle 
temsil edilir. Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Bölge Başkanları, Gökkub-
be Dergisi Yayın Kurulu doğal delegedir. Aktif üye olmuş ve ilk kurultayına 
katılan topluluk ve kuruluşlar 1 (bir) delege ile, aktif üye olan ve daha önce 
kurultaylara katılım göstermiş topluluk ve kuruluşlar 2 (iki) delege ile genel 
kurulda temsil edilir. Delegeleri topluluk ya da kuruluşlar kendileri belirler. 
Bu sınırların dışındaki kişiler delege kabul edilemezler.
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Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 9 -  Her üye arzusu ile platform üyeliğinden ayrılabilir. Üyelikten 
ayrılmak isteyen üye bunu yazılı olarak Genel Koordinatörlüğe veya Genel 
Sekreterliğe bildirmek zorundadır.

Madde 10 -

Eylem ve işlemleri platform amaçlarına aykırı olduğu yönetim kurulu 
kararıyla sabit olan üyeler, üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarma önerisini 
Yönetim Kurulundan herhangi bir üye yapabilir. Yönetim kurulunda oy çok-
luğuyla karara bağlanır.

          

PLATFORM ORGANLARI

Madde 11 – 

Platformun Asli organları

1) Genel Kurul,

2) Yönetim Kurulu,

3) Genel Sekreterlik,

4) Genel Koordinatörlük,

5) Danışma Kurulu

6) Bölge Başkanlıkları

Madde 12 –

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU GENEL SEKRETERLİĞİ

Türk Dünyası Birlik Platformu’nun genel kurulunda delegeler tarafından 
oy çokluğu ile seçilen üye tarafından yürütülür. 
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TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU GENEL SEKRETERLİ-
ĞİNİN GÖREVLERİ

a) Organların iletişim içerisinde çalışmalarını sağlar.

b) Yönetim kurulunun da başkanıdır.

c) Kurulların ve komisyonların başkanlık seçimlerinin zamanından önce 
yapılmasına karar verebilir.Seçimle gelmesine karşın yeterli özveriyi or-
taya koymayan kurul komisyon başkanlarını görevden alabilir.

d) Herhangi bir kurulu ve komisyonu toplantıya çağırabilir.

e) Platformun çalışma alanı ile ilgili konularda danışmanlık yapar.

f) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlar.

g) Platformu temsil eder.

h) Platform Genel Sekreterliği Genel Kurula karşı sorumludur.

i) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcılarını, yönetim kurulu yada Ge-
nel Sekreter tarafından verilen görevlerini yerine getirmedikleri takdirde 
görevden alabilir. Yerine Yönetim Kurulu Üyelerinden atama yapabilir.

j) Gerekli gördüğü hallerde platformun asli organlarını değiştirmemek şartı 
ile yeni birimler kurabilir var olanları kaldırabilir.

k) Genel Sekreter yönetim kurulu seçiminde 5 üye kontenjana sahiptir. Ata-
mayı aktif üyeler arasından yapar.

l) Platformdan üyelikten çıkarılmış veya istifa ederek platformdan ayrılmış 
üyeler yeniden üye olmayı talep ederlerse o üyelerin geri dönüşüne  Genel 
Sekreter karar verebilir.Ancak yüz kızartıcı suçlar nedeniyle platformdan 
ilişkisi kesilmiş üyelerin platforma yeniden üyeliği söz konusu değildir.

m) Tüzükte olmayan hususlarda mevzuat önerme yetkisine sahiptir. Mevzu-
at yönetim kurulunda oy çokluğuyla kabul edilir.

n) Diğer kuruluşlarla iş birliğine karar verebilir.
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o) Çalışmayan koordinatörlükler hakkında inceleme yapar, inceleme için 
görevlendirme yapar.

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU GENEL KURULU

Madde 13 – 

Genel Kurul üye kuruluşların temsilcilerinden oluşur. Genel Kurul’da 
alınan kararlar tüm organları ve tüm üyeleri bağlar. Yönetim Kurulu ¾ ço-
ğunlukla ya da yazılı istekle topluluk aktif üyelerinin % 51’i olağanüstü top-
lantıya çağırabilir. Genel Kurul Toplantıları ilan edilen gün, saat ve yerde 
yapılır. Gündem önceden yönetim kurulunca belirlenir. Divan gündeme göre 
genel kurulu yönetir. Üyeler gündem önerisinde bulunabilir. Gündem öneri-
leri divan teşekkül etmeden açılış yapan yetkiliye teslim edilmelidir. Öneriyi 
divan oylatır.

Genel Kurul Oylamaları

Genel Kurulda iki tür oylama vardır. Yönetim organlarının seçileceği 
“özel oylamalara” sadece “delegeler” katılır. Bunun dışındaki “genel oyla-
malara” genel kurula katılan bütün üyeler katılabilir. Üyelerin oylama yet-
kileri ilgili maddede belirlenmiştir. Divan gerek duyarsa oylamaları “özel 
oylama” haline çevirebilir.

Açılış

Genel Kurul, Genel Koordinatör veya görevlendireceği üyelerden birisi 
tarafından açılır. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir 
fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci 
toplantıda çoğunluk aranmaz. 

Divan’ın Teşekkülü

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere “divan” teşekkül edilir. Divan 
bir başkan, bir yazman ve bir üyeden oluşur. Divan “genel oylama”da oy 
çokluğuyla seçilir. Toplantıyı divan yönetir. 
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Genel kurulda sırasıyla genel sekreter, genel koordinatör, yönetim kurulu 
seçilir. 

Genel Kurul toplantılarının yürütülmesi Yönetim Kurulu sorumluluğu 
altındadır.

Genel kurullarda platformun çalışma stratejileri, yönetim metodları, pro-
jeleri belirlenir.

Genel Kurul yönetim kurulunun ¾ kararıyla seçimsiz olarak yapılabilir. 
Bu tür toplantılarda tüzük oylaması, planlama yapılabilir.

Genel Kurul gerekli hallerde oluşturulması gereken kurulları oluşturur ya 
da oluşturulması için yetki verir.

Genel Kurulda uygulanacak seçim şekli yönetim kurulunca önceden be-
lirlenir ve genel kurul çağrısında duyurulur. Gerekli görülen durumlarda Di-
van teşekkülüne kadar değiştirilebilir. 

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU GENEL KURULU 
GÖREVLERİ

a) Genel Sekreteri ve Genel Koordinatörü seçmek.

b) Yönetim Kurulunu seçmek.

c) Gündem maddelerini görüşmek,

d) Platformun gelecekteki faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna tavsiye-
lerde bulunmak,

e) Gerektiğinde platform tüzük veya maddelerini değiştirmektir.

f) Genel Sekreterlik, Genel Koordinatörlük ya da kurullara yetki vermek

g) Faaliyet raporlarını tartışır.

h) Platformu fesh etme yetkisine sahiptir.

i) Platformun çalışma metodunu ve niteliğini değiştirmeye yetkilidir. 
(Dernek yada vakıf haline getirme)
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Madde 14 – 

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU GENEL KOORDİNA-
TÖRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Türk Dünyası Birlik Platformu’nun genel kurulunda delegeler tarafından 
oy çokluğu ile seçilen üye tarafından yürütülür. 

a) Platform üyelerinin çalışmalarını koordine eder.

b) Platform üyelerinin platform ile ortak çalışmalarını koordine eder.

c) Bölge başkanlarının atamalarını yapar.

d) Koordinatörler arasında görevlerini yapmayanları görevden alabilir. Yö-
netim kurulundan atama yapabilir.

e) Genel Kurula karşı sorumludur.

f) Gerekli görüldüğünde Genel Sekreterin yerine vekalet eder.

g) Yeni koordinatörlük oluşturabilir, olan koordinatörlüğü kaldırabilir.

h) Yönetim Kurulu seçimlerinde 3 kontenjan hakkına sahiptir.

Madde 15 –

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU YÖNETİM KURULU

Genel Sekreter, Genel Koordinatör, Genel Sekreter Yardımcıları, Koor-
dinatörler ve üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu 25 kişiden oluşur. Toplantı 
ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Arka arkaya 3 kez toplanmayan Yönetim Kurulunun feshi gerçekleşir. Yö-
netim kurulu Genel Sekreter kararıyla  çevrimiçi platformlarda “e-toplantı” 
yapabilir. Genel Sekreter Yardımcıları, Koordinatörlükler her ay Genel Sek-
retere ve istediği takdirde Genel Koordinatöre faaliyetlerle alakalı rapor 
vermek zorundadır. Yönetim Kurulu seçimlerinde 5 kişilik yedek yönetim 
kurulu belirlenir. Yönetim Kurulu ¾’ü kararıyla bir yönetim kurulu üyesinin 
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üyeliği düşürülebilir. Yerine Yedek Yönetim Kurulu’ndna üye seçilir.Yöne-
tim Kurulundan istifa edilmesi halinde yine yedek yönetimden yönetim ku-
rulu seçim yapar.

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU YÖNETİM KURULU 
GÖREVLERİ

a) Türk Dünyası Birlik Platformunun işleyişi hakkındaki kararlarını alır.

b) Üyeliklerle ilgili kararlar alır.

c) Kurul içi işlemler için üyeleri görevlendirir, gerektiğinde denetler.

d) Gerektiğinde Genel Sekreterin çağrısı ile olağanüstü toplantı yapılır.

e) Genel Sekretere karşı sorumludur.

f) Tüzükte olmayan bir konuda Genel Sekreterin önerdiği mevzuatı kabul 
eder.

g) Platform çalışmalarına dair proje ve öneri üretmekle yükümlüdür.

h) Tüzükte çeşitli maddelerde belirtilen yetkilerini kullanır.

Madde 16 – 

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU DANIŞMA KURULU

Platform çalışmalarında görev almış, destek vermiş üyeler arasından se-
çilir. Danışma Kurulu seçimini Genel Kurul yapar, Genel kurul isterse başka 
bir kurula yetkisini devreder. 10 kişiden oluşur, genel kurul sayıyı değişti-
rebilir, değiştirilmesi için yetki verebilir. Bir başkan, bir sekreter ve sekiz 
üyeden oluşur.Sayı değişmesi halinde sekreter sayısı artırılabilir.

a) Platformun bütün çalışmaları hakkında fikir beyan edebilir.

b) Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, öneri sunabilir, oy kullanamaz.

c) Kendi içinde birimler oluşturabilir.
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d) Yedek yönetim kurulunda kimse kalmadığı durumlarda yönetim kurulu-
na yapılacak seçimlerde danışma kurulundan seçim yapılır.

e) Genel Sekretere periyodik öneri ve uyarı raporları sunar.

f) Üyeleri projelere yönetim kurulu kararıyla danışman olarak atanır.

g) İstifa veya çıkarılma durumunda yeri boş bırakılabilir ya da yönetim ku-
rulunca yeni üye atanabilir.

h) Doğal delegedir.

i) Genel Sekreter, Genel Koordinatör ya da Danışma Kurulu Başkanının 
gerekli gördüğü durumlarda toplantı yapar. Üye salt çoğunluğuyla yöne-
tim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Madde 17 - BÖLGE BAŞKANLIKLARI

a) İhdas edilmiş bölgelerdeki üyelerin koordinasyonuna yardımcı olur. 

b) Yeni üye kazanılması için çalışmalar yapar.

c) Genel Koordinatöre karşı sorumludur.

d) Kendisine bağlı ve görev alanında çalışacak birim oluşturabilir.

e) Genel Sekreter, Genel Koordinatör’ün olmadığı durumlarda, yönetim ku-
rulunca yetki verilmesi halinde Platformu bölgesinde temsil eder.

f) Genel Koordinatör tarafından görevlendirilir ve görevden alınır.

Madde 18 – YAYINLAR

Platform amaçlarına uygun yayın yapar. Yeni yayın oluşturulması ve yayı-
nın sonlandırılmasına Genel Sekreter karar verir. Yayınların yürütülmesi 
Genel Sekreterliğe aittir. 
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a) Platformun asli yayın organı “Gökkubbe Dergisi”dir.

b) Derginin sloganı “Türk Dünyası Adına Yeni Şeyler Söylemek İçin”dir.

c) Dergi yayın politikası Genel Sekreter ve Yayın Kurulu tarafından belir-
lenir. Yayın kurulu Genel Yayın Yönetmeni, Yazı İşleri Müdürü, Yayın 
Koordinatörü ve üyelerden oluşur.

d) Dergi yayın periyodu Genel Sekreterlikçe belirlenir.

e) Dergi Yayın Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu üyelerince önerilir, yönetim 
kurulunca onaylanır. Genel Sekreter yayın kurulu içinden Genel Yayın 
Yönetmeni, Yazı İşleri Müdürü, Yayın Koordinatörü ataması yapar.

f) Genel Yayın Yönetmeni dergiyi temsil eder. Derginin yayın politikasının 
genel hatlarını çizer. Yayın kurulunun çalışmasını sağlar. Yayınlanacak 
yazılara son kararı verir. Yazı temini için çalışır.

g) Yazı İşleri Müdür Genel Yayın Yönetmeninin olmadığı durumlarda der-
giyi temsil eder. Yazıların toplanmasını, tashih edilmesini sağlar. Yayınla-
nacak yazıların taslağını oluşturup, Genel Yayın yönetmenine sunar. Yazı 
temini için çalışır.

h) Yayın Koordinatörü, GYY ve YİM olmadığı durumlarda dergiyi temsil 
eder. Dergi konu başlıklarının belirlenmesini sağlar, yayın politikasının 
işletilmesini denetler, Yayın kurulunun koordinasyonunu sağlar. Yazı te-
mini için çalışır.

i) Yayın kurulu derginin hazırlanmasını sağlar. Fikir beyan eder. Yazı temi-
ni için çalışır. Gerekli hallerde dergiyi temsil eder.

TUTULACAK EVRAKLAR

Madde 18  - Türk Dünyası Öğrenci Kurultayları Platformu aşağıda belir-
tilen evrakı tutmakla yükümlüdür:

a- Üye Kayıt Evrakı,
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b- Karar Evrakı,

c- Platform Çalışma, Program ve Rapor Evrakı,

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMUNUN KAPATILMASI

Madde 19 - Platformun herhangi bir durumda fesih veya infisahı halinde 
platform çalışmalarına yönelik yürütme kararını kurucu kuruluşlar verir. 

 

YÜRÜRLÜLÜK

Madde 20  - Bu yönerge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME 

Madde 21  - Bu yönerge hükümleri genel sekreterlik tarafından yürütü-
lür.

GEÇİCİ MADDELER

Tüzüğün 12. Maddesinin m fıkrasının verdiği yetkiyle aşağıdaki düzen-
lemeler yapılmıştır.

Geçici Madde 1 – Koordinatörlük çalışmalarının yetkinlik arz etmesi 
sebebiyle, bir koordinatörlüğü yürütmeye haiz yönetim kurulu üyesi bulun-
madığı takdirde yönetim kurulu oy birliğiyle vekaleten yönetim kurulu üye-
si ataması yapabilir. Bu üye ilk önce yedek yönetim kurulunda en çok oy 
almış yetkin kişi olarak yada delegeler içinden en yetkin kişi belirlenerek 
seçilir. Gerekli görüldüğünde bu üye yönetim kurulunca görevden düşürü-
lebilir. Bu üye “.... Koordinatörü vekili” ya da “Vekaleten .... Koordinatörü” 
olarak anılır.






