AMATÖR DENİZCİLER
BARINAK DERNEĞİ

Yönetim Kurulu Kararı
Nosu
05

Tarihi
Konusu
21.05.2016 Yönetmelik ve diğer hususların görüşülmesi

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan ……………….: Hilmi Atilla ÖZBANK
Sayman …….: Tamer ALPGİRAY
Başkan Yardımcısı …..: İlker EKER
Üye ………...: Olcayto SALTADAL
Sekreter ………………: Harun MEHDİ
Kararın Metni
Derneğimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almıştır.
1)

Yönetim Kurulu, ÜYE KABUL VE KAYIT YÖNETMELİĞİ’ne aşağıdaki 9, 10. 11 inci
maddeler ile geçici 2 inci maddenin ilave edilmesine, 9 nolu “Yürürlük” başlıklı madde
numarasının 12 olarak değiştirilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERMİŞTİR.

Üyelikten İstifa, Aidat Borcu Nedeniyle İhraç ve Tekrar Üyelik
Dernek hak veren bir kurum olması nedeniyle, gelecekte aksine bir ihtilaf olmaması için,
9)
üyelikten Noter huzurunda düzenlenmiş istifaname ile istifa edilebilir. Başkaca bir istifa
dilekçesi kabul edilmez.
Üyelikten istifa edenler Tüzüğün 4 üncü maddesi gereği 2 yıl bekledikten sonra tekrar
Derneğe üyelik müracaatı yapabilirler ve Yönetim Kurulu kabul ettiği takdirde üye
olabilirler.
Aidat borçları nedeniyle üyelikten ihraç edilenler, borçlarını ödemiş olmak kaydıyla,
Tüzüğün 4 üncü maddesi gereği 2 yıl bekledikten sonra tekrar Derneğe üyelik müracaatı
yapabilirler ve Yönetim Kurulu kabul ettiği takdirde üye olabilirler.
Kurucu Üyelik Haklarının Kaldırılması
10)
Tüzüğün 3 maddesinin 2 pragrafında “…hiç barınak yokken umuda para ve emek
harcamış üyeler olduklarından…” şeklinde ifade edilen Kurucu Üye tanımının, umuda
emek harcamak ve umuda para harcamak şeklindeki iki unsurundan her hangi birini
yapmamış, özellikle aidat borcunu ödememek suretiyle “umuda para harcamak”
unsurunu yerine getirmemiş kurucu üyeler, Yönetim Kurulu tarafından verilecek 1 aylık
süre içinde aidat borçlarını ödememeleri halinde Kurucu Üyelik haklarını, Yönetim Kurulu
kararına gerek olmaksızın otomatik olarak kaybederler.
Bu üyeler Kurucu Üyelik haklarını kaybettikten sonra, ilk üye oldukları tarihten itibaren
Normal Üye Statüsüne geçerler ve indirimli aidat tahakkukları, tahakkuk tarihi itibariyle
tam aidata tamamlanır.
İzleyen senelerde ve barınaklar tesis edildikten sonra da aidat borcu olan kurucu üyeler için
bu madde hükümleri geçerli olacaktır.
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Tebligatlar
Dernek tebligatlarını e-posta adresi olan üyelerine e-posta adresi üzerinden yapar. E-posta
11)
adresine gönderilme tarihi aynı zamanda tebellüğ tarihidir.
Geçici Madde 2)

Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda, 21 Mayıs 2016 tarihi
itibariyle aidat borcu olan kurucu üyeler, ayrıca bir tebligata ve ikaza gerek
olmaksızın 31 Temmuz 2016 tarihine kadar borçlarını ödemedikleri takdirde
Kurucu Üyelik haklarını kaybederler.

2)

Eklemeler ve değişiklik bu karara aynen yazıldığı için yönetmeliğin ayrıca imzalanmasına gerek
olmadığına,

3)

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na ve birimlerine verilen rapor ile 04 sayılı
20.5.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiş AMATÖR DENİZCİLİK KANUNU
taslağının gizli tutulmasına, talep halinde talep eden Dernek üyelerine ilgili makamlara ibraz
edildikten sonra, gizlilik kurallarına uymaları kaydı ile verilmesine, Derneğe üye olmayan hiçbir
kurum, kuruluş veya kişi ile paylaşılmamasına,
OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.
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