TÜZÜK
Kıbrıs Kognitif Davranış Psikoterapi Derneği
MADDE 1
ÜNVAN
Dernek, Kıbrıs Kognitif Davranış Psikoterapi Derneği Unvanıyla kuruluyor.
MADDE 2
MERKEZ-ADRES
Derneğin merkezi Limasol kazasındadır ve adres değişmediği sürece, Derneğin adresi
Elenis Palaiologias 14 A’dır.
MADDE 3
AMAÇLAR:
1.
Ruhsal sağlık eylemlerine destek
2.
Ruhsal sağlık, ruhsal hastalıklar, psikoloji ve davranış ve bilimsel
araştırmalarındaki etkinlikler destek ile sürdürülüyor.
3.
Kognitif davranış Psikoterapi ile ilgili güvenilir, kesin ve geçerli bilgiler amacıyla
toplantı, seminer ve konferans düzenlenmesi.
4.
Yasal eğitim ve profesyonel anlamda tanınmak adına kognitif Davranış
Psikoterapistlerine Kıbrıs genelinde destek veriliyor.
5.
Kognitif Davranış Psikoterapistleri için verilen destek ve eğitim, madde 4 te
yazılana dayanarak, eğitim ile herhangi bir şekilde başa çıkılabilmesi ve eğitimin bir
parçası olup uzmanlık elde etmek adına Uzman Psikolog ve ya diğer uzmanlardan
eğitim alınmasıdır.
6.
Psikoterapi alanında felsefe pratiği için destek.
7.
Kıbrıs’ta olduğu gibi yurtdışındaki benzer kulüplerdeki, ilişkilerin ve
derneklerin ilişkilerinin gelişmesidir.
8.
Psikoterapi sorunları için derneğin temsili kamuda, özelde, Avrupa’da,
Uluslararası kurumlarında ve örgütlerde yapılmalıdır.
9.
Ruh sağlığı hizmetlerinin iş birliği ve hem fikirliliği ile Psikoterapi sorunlarının
temsili Kamu, özel, Avrupa ve Uluslararası örgütlerde yapılmalıdır.
10.
Dernekteki tüm üyeler ve Ruh sağlığı alanında uzman olan diğer kişiler ile
profesyonel işbirliğini çabası.
11.
Kognitif Davranış Psikoterapisindeki Dernek üyelerine devam eden uzmanlık
eğitimi ve kişisel gelişim, madde 4 te yazılana dayanarak, eğitim ile herhangi bir
şekilde başa çıkılabilmesi ve eğitimin bir parçası olup uzmanlık elde etmek adına
Uzman Psikolog ve ya diğer uzmanlardan eğitim alınmasıdır.
MADDE 4
YÖNTEMLER VE YOLLAR
Derneğin yukarıdaki amaçları örgüt ve uygulama ile izlenmektedir.
1.
Profesyonel buluşmalar,
2.
Seminer etkinlikleri
3.
Uzmanlaşmış araştırmalar.
4.
Yönetim Kurulu ve ya Genel Kurulu’nun takdirine başka yöntemlerle de uygun
bir şekilde addettirmektir.

MADDE 5
ÜYELER:
1.
KURUCU ÜYELER: Derneğin kurucu üyesi, derneğin kurucu belgesini imzalamış
olabilen ve 18 yaşını doldurduğu zaman seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
2.
ASIL ÜYELER: Derneğin asıl üyesi, uyruk, cinsiyet ve kökene bakmazsınız,
Derneğin tüm amaç ve fikirleriyle uyum içinde olup 18 yaşını doldurup yönetim
kurulu tarafından istenilen kritlerleri dolduran her hangi birisi olabilir.
3.
EĞİTİM ÜYELERİ: Eğitim üyesi yukarıda bahsedildiği gibi her hangi bir kişi
olabilir, fakat asıl üye olarak kayıt yapması için yeterli kriterleri doldurmuyor.
Eğitim üyeleri kriterlerini doldurdukları zaman tabii ki de asıl üye olabilirler.
Adayın uzmanlığı Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir, Aşağıda da bahsedildiği gibi,
aday önceden kayıt formu göndermeli ve gerekli ücreti ödemelidir.
4.
FAHRİ ÜYELER: Derneğin Yönetim Kurulunun önerisinden sonra Genel Kurul,
düzenli üyelerin çoğunluk kararı ile Derneğin hedefleri için çaba gösteren herhangi bir
kişiyi Fahri üye olarak seçebilir.
5.
MUAVİN ÜYELER: Profesyonel olarak ruh sağlığı ile ilgilenen ve Derneğin
amaçları ile aynı fikirde olan her hangi bir kişi Muavin/DOÇENT üyesi olabilir. Seçme
ve seçilme hakkına sahip değildir ve derneğe kişisel ilişki geliştirme, Kognitif Davranış
Psikoterapi ile ilgili sahip olduğu bilgiler sayesinde derneğe üyedir.
6.
UZMANLAŞMIŞ ÜYELER: Uzmanlaşmış üyeler Kognitif Davranış Psikoterapi
alanında uzun yıllardır çalışan deneyimli kişilerdir, asıl üye olma şansını o zaman
yeterli kriterlere sahip olmadığı içi kaybediyor. Aşağıda belirtildiği gibi kayıt ücretlerini
ödeyip gerekli kayıt formunu yolladıktan sonra, uzmanlaşmış üyenin uzmanlığı
Yönetim Kurulunun kararından sonra kazanılır.
Madde 9’da da bahsedildiği gibi seçme ve seçilme hakkına sahiptir

MADDE 6
ASIL ÜYELERİN KABULÜ İÇİN KRİTERLER
Asıl Üyelerin karşılaması gereken kriterler şunlardır:
Aşağıdaki kriterleri karşılamak için, ruh sağlığı ile alakalı bir bölümden en az 5 yıllık
temel eğitim ve kognitif veya/ve davranış psikoterapisinde en az 3 yıllık bir staj
gerekiyor.
Ön-lisansın alakalı olmadığı durumda, eğer KDP de yeterli eğitim alınırsa, başvuru
sahibi kayıt olma şansını kazanabilir. Dernek, kayıt için yeterli kriterleri karşılamak
adına ek eğitim veya/ve staj veya/ve gözetim talep edebilir. Kognitif Davranış
Psikoterapi eğitimindeki en az kriterler. Adayın, KPD’de takip ettiği staj programı/ları
belirli bir sistem değerlendirme becerisi ve en azından aşağıdakileri de kapsayacak
olan bilgilere sahip olmalıdır.
A.
Çalışmalar, testler, araştırmalar.
B.
Vaka çalışması yada tez araştırması, yada araştırma makalesi.
C.
2 vaka çalışması.
D.
Ayrıntılı eğitim arşivi.
Program şunları kapsamalıdır
•
ADKTBK tarafından belirlenen, KDP’nin Teori eğitimi, beceri ve tekniklerinde
en az 450 saatlik eğitim gerekmektedir. (200 saati ispatlanmış eğitimi olan kişilerden

ve klinik deneyimi olan kognitif eğitmen ve/ve ya davranış psikoterapistler tarafından
derneğin müfredatına göre verilen bir eğitimdir).
•
En az 200 saatlik gözetlemeli staj ( en az 8 vaka araştırması yapılmalıdır, bu
vakaların en az 3ü farklı olaylar hakkında olmalıdır ve araştırmalı bir arşivle
tutulmalıdır. Örneğin, terapist arşivi, her seansta not tutulması ya da video ya da cd
ile seans kayıtları ya da gözetim arşivi yapılması.
•
100 saatlik gözetim (kognitif ve/ve ya davranış psikoterapistleri tarafından)
•
100 saatlik kişisel tedavi/ kendini tanıma.

MADDE 7
ÖRGÜTLER VE YA ŞİRKET ÜYELERİ
Dernek ile işbirliği/ birleşme/ integrasyon isteyen her örgüt, resmi olarak kayıtlı bir
örgüt, sorumlu bir yönetim yapısına sahip ve Y.K tarafından Dernek için belirlenen
genel kurallara uyumlu olabilme yeteneğine sahip bir örgüt olmalıdır.
Üyelik için her başvuru Yönetim Kuruluna sunulacaktır ve her başvuru incelemesi var
olan yasa hükmüyle yapılacaktır.

MADDE 8
HAYIRSEVER-BAĞIŞÇI
Genel Kurul, Derneği Asıl üyelerin 2/3 çoğunluğu ve Yönetim Kurulunun kararından
sonra, Derneğin amaçları için €10.000- ve yukarı bağışta bulunan kişilere hayırsever
ve €1.000.- arası €5.000 bağışta bulunan kişilere bağışçı olarak sayılacaktır.

MADDE 9
ÜYELİK KAYDI/ KAYIT ÜCRETİ/ ABONELİK
•
Derneğe üyelik kaydı yapma için, aday Derneğin Yönetim Kuruluna
başvurusunu verecektir ve 30 gün içerisinde olumlu veya olumsuz bir karar
verilecektir.
•
Yönetim Kurulunun kararı başvurudan 15 gün sonra yazılı bir şekilde verilebilir.
•
Dernekle İşbirliği/birleşme yapmak isteyen tüm üyeler ve bağlantılı örgütlerin
kayıt ücretleri her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.
•
Eğitim üyeleri gerekli kriterleri tamamladığı zaman hiçbir kayıt ücreti
ödemeden asıl üye olabiliyor.

MADDE 10
ÜYE HAKLARI:
Derneğin asıl üyesinin hakları:
1)
Derneğin olağan ve olağanüstü toplantılarına kişisel olarak katılma hakkına
sahiptir.
2)
Tüzüğün tedbirlerine göre seçme ve seçilme hakkını elde etmektedir.
3)
Derneğin tüm etkinliklerine katılma hakkına sahiptir.

Derneğin eğitim üyesinin hakları:
1)
Derneğin olağan ve olağanüstü toplantılarına temsilcisi ile birlikte katılma
hakkına sahiptir.
2)
Derneğin tüm etkinliklerine katılma hakkına sahiptir.
Derneğin Fahri üyesinin hakları:
1)
Derneğin tüm toplantılarına katılma hakkına sahiptir.
2)
Derneğin olağan ve olağanüstü toplantılarına katılma hakkına sahiptir.
Derneğin Kurucu üyesinin hakları:
1)
Derneğin tüm etkinliklerine katılma hakkına sahiptir.
2)
Derneğin olağan ve olağanüstü toplantılarını izleme hakkına sahiptir.
3)
Derneğin kuruluşunun ilk 3 yılında seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
Derneğin uzmanlaşmış üyesinin hakları:
1)
Derneğin olağan ve olağanüstü toplantıların kişisel olarak katılma hakkına
sahiptir.
2)
Derneğin tüm etkinliklerine katılma hakkına sahiptir.
3)
Tüzük hükümlerine göre seçme ve seçilme hakkına sahiptir ve oy kullanma
hakkına sahip olan diğer adaylara göre uzmanlaşmış üyelerin talep edeceği tek mevki
Yönetim Kurulu üyeliğidir.
MADDE 11
SEÇME/SEÇİLME HAKKI:
Seçimlerden iki (2) ay önce Dernek üyesi olan Derneğin tüm asıl üyeleri ve kurucu
üyeleri de seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
Seçim gününe kadar gerekli ödemeleri yapmakta geciken kişiler seçme ve seçilme
hakkından muaf olur. Tüm kurucu üyeler derneğin kuruluşunun ilk 3 yılında seçme ve
seçilme hakkına sahiptir. Üç yılın sonunda Yönetim Kurulunda oy kullanma hakkına
sahip olan kurucu üyeler, asıl üye kategorisine uygun kriterlere sahip olan kişilerdir.
.MADDE 12
ÜYELERİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Üyelerin mecburiyetleri:
1.
Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun kararı ile Derneğin Anayasa hükümlerine
uymak.
2.
Her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yıllık aidatını ödemek.
3.
Asıl üyenin yükümlülüğü her iki yılda onaylanmış bir psikoterapi kurumundan
sürekli eğitim aldığını gösterecek onay/ sertifika sunmasıdır.
MADDE 13
ÜYELİKTEN ÇIKARLIMAK/ÇIKMAK:
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
•
Sebepsiz yere üyelik aidatını bir yılı aşkın bir zaman içinde ödememek.
•
Kaydını silmek adına Yönetim Kurulu’na yazılı dilekçede bulunmak.
•
Disiplin cezaları yüzünden çıkarılmak.
•
Dernekten ayrılmak isteyen her üye Yönetim Kuruluna yazılı dilekçede
bulunup, Derneğe mevcut yıl için her hangi bir borcu varsa eğer ödeyip üyelikten
çıkma hakkına sahiptir.

MADDE 14
DİSİPLİN CEZALARI:
•
Derneğin madde tüzüklerine uymayı reddeden her hangi bir üye ve ya
Yönetim Kurulunun karları ile uymayı reddeden bir kişi ve ya Genel Kurulun
kararlarına uymayı reddeden bir kişi ve ya Derneğe zararlı olacak şekilde hareket
etmek ve ya Derneğin varlığına zarar verecek bir şey yapacak olan bir kişi ve ya
derneğin amaçları ve hedefleri dışında davranmak ve ya bir mahkeme tarafından ağır
suç veya bir suç işlediği için mahkûm edilen bir kişi/ler aşağıdaki disiplin cezalarına
çarptırılacaklardır:
A)
Azarlama
B)
Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile geçici bir süre silme.
C)
Kalıcı silme
Etkilenmiş olan üyeyi dinledikten sonra yaptırımlar Yönetim Kurulu tarafından
uygulamaya konulur.
•
Her üye bir sonraki Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu kararına itiraz
edebilir.
•
Genel Kurulun kararı nihaidir ve yürürlüğe konulabilir.

MADDE15
ÜYENİN HAK MAHUMİYETİ
Uygun olarak güncel 11, 12 maddeleri ile silinen her üye, tüzüğün öngördüğü tüm
haklardan mahrum.
MADDE 16
YÖNETİM:
Dernek, 7 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yönetiliyor.
Yönetim Kurulu seçimlerinde Kurucu üyelerin oy kullanma hakkı vardır, yukarıda
madde 9’da asıl üyelerden de bahsediyor:
A)
Seçimlere en az iki (2) ay kala üye olarak kayıt yapmış olmaları.
B)
Aboneliklerini düzenli tutmak.
C)
Seçimlerden en az 48 saat önce aday formları Dernek Sekreterine verilmelidir.
MADDE 17
SEÇİMLER:
1)
Başvurusu yukarıda da bahsedildiği gibi teslim alınıyor.
2)
48 saatlik sürenin sona ermesini ardından Derneğin sekreteri adayların
isimlerini alfabetik bir sıra ile düzenleyip seçimlerin gerçekleşeceği yere koyuyor.
3)
Seçimlerin uygulaması için 3 kişilik Seçim Komisyonu seçiliyor. Oy sayım
memurları aday olmamalıdır.
4)
Adaylıklar 7 kişiye kadar ise, adaylar otomatik olarak seçildi.
5)
Adaylar 7 kişiden fazla ise, gizli oy yapılır.

6)
Seçim, Seçim Komisyonu tarafından dağıtılan oy pusulası ve dernek mührünü
ve Seçim Komisyonunun imzasının taşınması ile gerçekleşir. Oy pusulasında adayların
isimleri alfabetik sıra ile bahsediliyor.
7)
Oylama adayın isminin karşısına konulacak olan noktayla yapılır. N ve ya h ve
ya h.
8)
7 kişiden fazla kişinin seçildiği oy pusulası geçersiz sayılır.
9)
Seçimlerin bitmesinin ardından Seçim Komisyonu oyları sayıp sonuçlarını
hazırlıyor.
10)
En yüksek oyları alan ilk 7 kişi seçilmiş olarak sayılıyor.
11)
Eşit oy olması takdirinde seçim çoğunlukla kabul edilir.
12)
Eğer adaylar 7 kişiden az ve 4 kişiden fazla ise, Seçim Komitesi adayları seçilmiş
olarak kabul ediliyor. Bu durumda seçilmiş Yönetim Kurulu üyeleri oturum yapar ve
kalan Yönetim Kurulu üyeleri incelenip krizlerle başa çıkabilecek kişiler seçilir.
13)
Adaylıklar 4 kişide azsa seçimler 7 gün ertelenir ve yukarıda uygulanan
prosedür uygulanır.
MADDE 18
YÖNETİM KURULU GÖREVİ
Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır ve gelecek Yönetim Kurulu seçimlerine kadar
sürer.
MADDE 19
YÖNETİM KURULUNDA AÇIK POZİSYONLAR
Eğer bir sebepten ötürü Yönetim Kurulunda açık pozisyon/lar oluşursa, kalan üyeler
pozisyonu doldurmak adına yeni üyeler tayin edebilir. Aksi durumda Yönetim Kurulu
boş yerleri ayni şeyleri daha uygun şekilde yapan kişilerle doldurur. Tabii ki atanacak
olan üyelerin uygun niteliklerine sahip olan kişiler olması gerekiyor. Hükümlere
dayanarak Yönetim Kurulunun açık olan pozisyonlara 2 kişiden fazla kişiyi atayamaz.
MADDE 20
YÖNETİM KURULU YAPISI VE GÖREVİ
•
Yönetim Kurulu seçimlerinden yedi (7) gün sonra belli bir kalıba giriyor:
I. Başkan
II. Başkan Yardımcısı
III. Sekreter
IV. Veznedar
V. Sözcü
VI. Üye
VII. Üye
•
Yönetim Kurulu kriz zamanında üyelerine özel görevler verebilir.
•
Yönetim Kurulu ayda bir kez ve ya Başkan tarafından ivedi bir şekilde çağırıldığı
zaman ya da en az iki üyenin dilekçesi ile toplanır.
•
En az 3 üyesi bulunduğu zaman Yönetim Kurulu Nisaptadır demektir.
•
Yönetim Kurulunun kararları çoğunlukla alınır. Eşitlik durumunda Başkanın oyu
kazanılmış sayılır.
•
Yönetim Kurulu üyesi yazılı bir mektup ile istifa eder ve toplantıya arka akaya
üç (3) kez mazeretsiz bir şekilde gelmezse gözden düşüyor.

MADDE 21
DERNEK ÜYELERİNİN GÖREVLERİ:
•
Başkan: Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarında başkanlık yapar,
Kararların yürütülmesini denetler, her hangi bir makam önünde derneği temsil eder,
derneği diğer hususlar ve hukuken temsil eder, Sekreter ile resmi belgeleri imzalar ve
veznedar ile verilen çekleri imzalar.
•
Başkan Yardımcısı: Başkanın yokluğunda onu temsil eder.
•
Sekreter: Toplantının tutanaklarını tutuyor, Başkan ile farklı evraklar imzalar,
Derneğin yazışmalarını yürütür, mührün, çalışmaların ve Derneğin evraklarının
korunmasından sorumludur.
•
Veznedar: Tüm kaydedilen makbuzların ve ödemeleri olduğu fon kitabını
tutuyor. Makbuz ve ödeme belgelerinin kaydedildiği dosyayı tutuyor. Dernek yararına
olan paraları bankaya yatırır ve başkanla verilmiş olan çekleri imzalar.
•
Sözcü: Derneğin ve Yönetim Kurulunun kararları ve etkinliklerini basına bildirir.

MADDE 22
DENETİM KURULU
Her 2 yılda bir Genel Kurul tarafından seçilen iki üyeli bir komitedir. Denetim
Kurulunun görevi Veznedarın hesaplarını kontrol etmek ve Genel Kurula ilgili bir rapor
sunmaktır. Denetim Kurulu üyeleri bağımsız ve derneğin üyelerinden olmamalıdır.
MADDE 23
GENEL KURUL/ YILLIK GENEL KURULU / OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
A.
GENEL KURUL
1)
Genel Kurulu dernek üyelerinin en yüksek organdır ve Derneği ilgilendiren tüm
konularda kendi bağımsız kararlarını alabilir.
2)
Genel Kurul, Yönetim kurulunu denetleme ve gözetleme yetkisine sahiptir.
Mevcut tam ¾ çoğunluğu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulunu durdurma yetkisine
sahiptir:
•
Kanıtlanmış bir şekilde yasayı ihlal ediyorsa.
•
Tüzükte belirlenen derneğin amaç ve hedeflerine aykırı davranmak.
Böyle bir durumda bir ayın içerisinde yeni bir Yönetim Kurulu kurmak adına Genel
Kurul toplantısı yapılır. Ara vermiş olan kişiler aday üye olamaz, ama eğer ara vermiş
olmalarından iki yıl geçmiş se aday olabilirler.

B.
YILLIK GENEL KURULU TOPLANTISI
1. Yıllık Genel Kurulu toplantısı her yıl Şubat ayının ikinci haftasında, 15 gün önceden
bildirerek olur.

2. Yıllık Genel Kurulu toplantısı Başkanlığını, Genel Sekreter ile aynı görevi olup
tutanak tutan Yönetim Kurulu Başkanı üstleniyor.
3. Her Genel Kurul toplantısının yeterli nisap sayısı Derneğin üyelerinin yarısı artı 1
kişinin orda olmasıdır. Eğer nisap sağlanamazsa, belirlenen saatten sonraki 30 dakika
ara verilir ve orada olan tüm üyeler nisap sağlar.
4. Yıllı Genel Kurul toplantısı gündemi:
i. Önceki yıllık Genel Kurulu toplantısının tutanak onayları.
ii. Genel Kurul mesuliyeti.
iii. Mesuliyet üzerine tartışmalar.
iv. Mevduat bilançosu.
v. Denetim komitesi için rapor.
vi. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin onaylanması ve ya onaylanmaması.
vii. Kararların verilmesi veya onaylanması.
viii. Örgütten ihraç için temyiz incelemesi.
ix. Disiplin cezası egzersizleri.
x. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimi. (her 2 yılda bir)
C) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISI
1. Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı, gerek duyulduğu zaman ya da en az yirmi (20)
asıl üye tarafından konuşulacak konu hakkında yazılı talep olduğu zaman Yönetim
Kurulu tarafından düzenlenir.
2. Yönetim Kurulu başvuru alındığı tarihten en geç 7 gün içinde, olağanüstü Genel
Kurul toplantısının zamanı ve yerini tayin etmelidir.
3. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Başkanlığını Başkan yapar, tutanaklar ise
sekreter tarafından tutulur.
MADDE 24
KAYNAK GRUPLARI
•
Aidat
•
Bağış
•
Yardım
•
Seminer
•
Yönetim Kurulunun krizine karşı her yöntem uygundur.
MADDE 25
KREDİ YAPMAK
Krediler sadece Yönetim Kurulun onayı ve kararı ile yapılabilir.
MADDE 26
MALİ KAYNAKLAR
Aşağıdaki amaçlar içi Derneğin mali kaynakları:
•
Etkinlik düzenlemeleri için ödeme
•
Resepsiyon, seminer vs. düzenlemeleri için ödeme
•
Mahkeme davaları, yasal ipuçları vs. ile ilgili olarak giderlerin ödenmesi.
•
Derneğin hedeflerinin tanıtımı adına yapılan tüm masrafların ödemesi.

MADDE 27

MÜHÜR VE AMBLEM
Derneğin mührü ve amblemi vardır. Amblem çok fazla daldan oluşan bir ağaçtır,
gövde ortadan ikiye ayrılıyor ve ağacı açıp tek gövdeli iki ağaç oluşuyor ve ağaçların
şekli karşı karşıya duran iki kişinin yüzünü andırıyor.
MADDE 28
TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:
•
Tüzüğün değiştirilmesi için Genel Kurul özel toplantı düzenliyor, eğer normal
üyelerin 50% den fazlası katılırsa nisaba sağlanabilir.
•
Tüzük değişimi kararının alınması için var olan üyelerin ¾ ‘nün onay vermesi
gerekiyor, Dernek amaçlarındaki değişiklikleri dışında var olan üyelerin ¾ ‘nün onay
vermesi gerekiyor.
•
Genel Kurul toplantılarını ilgilendiren mevcut tüzüğün diğer hükümleri tüzük
toplantılısında geçerli oluyor ve uygulanıyor.
MADDE 29
GENEL KURALLAR:
•
Derneğin temel ilkeleri ve amaçlarına bağlılığını sürdürüyor. Partizan değildir
ve siyasete karışmış değildir.
•
Eğer her hangi bir konu için tüzükte önceden planlanmış bir sözleşme yok ise,
Yönetim Kurulu bu nedenle, Derneğin ilkeleri ve amaçları arasında anlaşma olması
için tüzükte de bahsedildiği gibi duruma müdahale edebilir.
•
Tüzük hükümlerinde son yorum Genel Kurulun sorumluluğudur.
•
Derneğin en uygun işleyişi için, Yönetim Kurulunun düzenlemeleri kabul edilir.
•
Derneğin Yönetim Kurulu kriz ile başa çıkmak için bireysel komitelere
tavsiyelerde bulunma hakkına sahip.

MADDE 30
DAĞILMA:
•
Eğer dernek üyelerinin sayısı 20’nin altına düşerse dernek dağılır.
•
Ayrıca, bu sebep için toplanan Genel Kurulun kararı, gizli oy ve dernekteki tüm
üyelerinin çoğunluğuyla Dernek dağılabilir.
•
Derneğin dağılması durumunda, Derneğin borçlarının ve mecburiyetlerinin
ödenmesi ardından, Yönetim Kurulunun kararı ile Derneğin mal varlığı başka
Psikoterapi Derneklerine ve ya hayır kurumlarına verilir.
•
Dağılma kararından 14 gün sonra, Derneğin Yöneticine, Sekreter ve Veznedar
tarafından imzalanan fesih bildirimi gönderilir.
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