
 
 
 

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞMA KOMİTELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 
Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kompozit Sanayicileri Derneği Çalışma Komitelerinin üye 

seçimleri ile komite çalışmalarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 
  
Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, Kompozit Sanayicileri Derneği üyelerini ve dernek organlarını kapsar. 
  
Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik, Kompozit Sanayicileri Derneği Ana Tüzüğünün 18’inci maddesinin 

5’inci fıkrasına dayanılarak çalışma komitelerinin kurulması konusunda Dernek Yönetim Kurulu’na 
tanınan yetki kapsamında hazırlanmıştır. 

  
Tanımlar 
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; 
Dernek: Kompozit Sanayicileri Derneğini, 
Komite: Çalışma Komitelerini, 
Yönetim Kurulu: Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulunu tanımlar. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Seçme ve Seçilme  

 
Komite Üyelerinin Seçimi 
Madde 5- Komiteler, Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç duyulan konularda kurulur. Komite 

üyeleri ise Yönetim Kurulu seçimlerinden sonra Yönetim Kurulu üyeleri tarafından komite çalışma 
alanında yetkin adaylar arasından seçilir. Her Komitede en az 1 Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte toplam 
3 veya daha fazla sayıda üye bulunur. Komitelere ihtiyaç durumunda Yönetim Kurulu tarafından 
danışman atanabilir. Seçimi müteakiben komite üye bilgi formları Genel Sekreterlik tarafından tanzim 
edilir. 

 
Komite Başkanı ve Yardımcısı Seçimi 
Madde 6- Komitelere Yönetim Kurulu Üyesi başkanlık eder ancak aynı komitede birden çok 

Yönetim Kurulu Üyesi varsa komite bu üyeler arasından başkan ve başkan yardımcısı seçer. 
 
  

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma Usulleri ve Toplantılar 

 
Çalışma Usulleri 
Madde 7- Her komite, ayda bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde, başkanın, yokluğunda 

yetkilendirdiği yardımcısının çağrısıyla her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca, en az iki üyenin 
komite başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine, komite başkanı (yokluğunda yetkilendirdiği 
yardımcısı) tarafından komite olağanüstü toplantıya çağrılır. 

 
Madde 8- Toplantı için üyelere, ilgili komite başkanı ya da görevlendirilen kişi tarafından 

gündemi de ihtiva eden birer davetiye gönderilir.  Üyeler, müşterek bir davetiye ile de toplantıya 
çağrılabilir. Toplantı davetiyeleri, toplantıdan en geç yirmi dört saat önce üyelere ulaştırılır. 
Olağanüstü toplantılarda bu süre aranmaz. 

Toplantı davetiyeleri üyelerce önceden yazılı olarak beyan edilen iletişim kanallarına faks, kısa mesaj, e-
posta gibi ispatı mümkün elektronik iletiler gönderilmek suretiyle de ulaştırılabilir. Olağan toplantıların 
gün ve saatinin organlar tarafından önceden kararlaştırılması ve bu kararın her üyeye tebliğ edilmiş 
olması kaydıyla, her toplantı için üyelere ayrı davetiye gönderilmesi şartı aranmaz. Bu takdirde, 
toplantılara ilişkin gündem, toplantıdan en geç yirmi dört saat önce üyelere ulaştırılmak kaydıyla faks 
veya elektronik ortamda da gönderilebilir.  

Toplantı için kararlaştırılan günün resmî tatil gününe rastlaması durumunda toplantı tatili takip eden 
ilk iş gününde yapılır. 

 Madde 9- Komitenin sorumlu üyesi olan Yönetim Kurulu üyesi/üyeleri gerektiğinde Yönetim 
Kurulu toplantılarında, komitenin çalışmaları konusunda Yönetim kurulunu bilgilendirir. 

 Madde 10- Her takvim yılı başında komitenin yıllık hedefleri, yıl sonu beklentileri belirlenir. 
Hedeflere ulaşmak üzere yapılacak faaliyetler planlanır. Müteakiben sorumlu Yönetim Kurulu 
üyesi/üyeleri tarafından komitenin hedefleri ve beklentileri konusunda Yönetim Kurulu onayı alınır. 

Yıl sonunda ise komitenin yıllık faaliyet ve sonuç raporu sorumlu Yönetim Kurulu üyesi/üyeleri 
tarafından Yönetim Kuruluna sunulur. 

Toplantı Gündemi ve Yeri 
Madde 11- Komite toplantılarının gündemi, Genel Sekreter veya görevlendireceği personel ile 

yapılacak koordineyle, ilgili komite başkanı, yokluğunda başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca 
toplantı gündeminin görüşülmesine başlanılıncaya kadar, en az iki üyenin yapacağı yazılı talep üzerine 
toplantıların gündemine yeni maddeler eklenebilir. 
 

Toplantı Karar Yeter Sayısı 
Madde 12- Komiteler üye tam sayılarının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların 

oy çokluğuyla verilir. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz. Eşitlik halinde komite başkanının oyu 2 
oy sayılır. 

 
Toplantı Karar Numarası 
Madde 13- Komitelerin yapacağı toplantılara her seçim devresinde bir numaradan başlamak 

üzere devre sonuna kadar teselsül eden numaralar verilir. Ayrıca, toplantılarda alınan kararlar da her 
toplantıda bir numaradan başlamak üzere sırayla numaralandırılır. 



 
Toplantıya Katılmamanın Sonuçları 
Madde 14- Özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına 

katılmayan komite üyesi üyelikten çekilmiş sayılır. Altı aylık süre, herhangi bir altı aylık zaman dilimi göz 
önünde bulundurularak hesaplanır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan organ 
toplantılarının üst üste üç kez gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği 
kendiliğinden sona erer.  

 
Komite toplantıları ile üyelerin bu toplantılara katılımı dernek personeli tarafından tutulan devam 
çizelgeleriyle takip edilir ve bu çizelgeler ilgili komite başkanı tarafından denetlenir. Bunun sonucunda, 
üyelikten çekilmiş sayıldığı veya üyeliğinin kendiliğinden sona erdiği tespit edilenlerin yerine yönetim 
kurulu tarafından yeni üye atanır. Bu maddenin uygulanmasından ilgili komite başkanları sorumludur. 
 

Müşterek Toplantılar 
Madde 15- Meslek komitelerinin tamamı, yönetim kurulu başkanının, yokluğunda yetkilendirdiği 

yardımcısının çağrısı üzerine yönetim kurulunun da katılımıyla müştereken toplanabilir. Bu toplantıya 
yönetim kurulu başkanı, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı başkanlık eder. Müşterek toplantılarda 
toplantı nisabı aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Alınan kararlar bir 
tutanağa bağlanır. Tavsiye niteliğindeki bu kararlar, ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülür. 

  
Yürürlük 
Madde 16- Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu onayını müteakip, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
  
Yürütme 
Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Dernek Yönetim Kurulu Başkanı yürütür. 
  

 

 

 

 

 

 


