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ULUDA O TELSiZ VE RADYO AMATÖRLERi 
DERNEGI BAŞKANLIĞINA 

Merkezi ilimizde olmak ilzere faaliyet gösteren "U,LUDAG TELSiZ VE RADYO AMATÖRLERi 
DERNEGI" nin, 28.05 .2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında., dernek 
tüzüğünün 10.maddesinde değişiklik yapılmasına karar ver i lmiş olup, demek yöneticileri tarafından yeniden 
hazırlanan dernek tüzilğilnün 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 60. maddesine göre incelenmesi neticesinde; 

Söz konusu demek tüzUğUniln, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 4. maddesi ile 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanununun 58. maddesine uygun olduğu görülmüş olup, dernek tüzüğü ekte gönderilmiştir. 
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Ayşe ŞAHIN 
TELSİZ VE RADYO AMA TÖRLERİ DERNEĞİ TÜZÜÔÜ .,Ştlc\":,;,-
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/: ~- -·, \ 
1 •• •J • ' i,', -(.-! ,r:, 

MADDE l - Derneğin adı ve Merkezi : ULUDAÔ TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ DE~4tr ·-'€.,\•.:--f 
sembolü ULRAD ve merkezi RURSA' dır. ~ ., ., ~- ıı:.. \ ~ ~-~> ' ~ ~ ~ ··--~~ 
DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLE~K İÇİN YAPACAĞI F AALiYETLER : ~~...._.,,. . 

MADDE 2 - Derneğin amacı ; 
1 

a) Bölgemizde elektroniğin gelişmesine katkısı olacak Telsiz ve Radyo Amatörlerinin 
yetiştirilmesi için gerekli araşUmıalaı:da bııbıomak , 

b) Telsiz Genel Müdürlüğünce yapılan lisans imtihanlanna, adayların bamlanrnasında 
yardımcı olmak. 

b) Telsiz ve Radyo Amatörlerine yardımcİ olmak maksadıyla, Kamu kurum ve kunıluşlannda 
lruUanun dışı .kalmış .Amatör maksatlara ıı,ygıın alıcı verici röl~_gilıi cibazlaon. T.elsiz Genf-1 Miidüdilğü 
aracılığıyla alınmasına çalışmak. 

d) Amatörlerin kendi cihazlannı yapmalarına yardımcı olmak, ywtiçinden temin edilemeyen 
cihaz ve yedek parçalan ithal etmek, · 

e) Çevre ve şehiriçi telsiz görüşmelerini 5!lğlamak için amatör bandlarda, VllD ve tJm1' röle
lerini kurmak. 

f) OLA(;ANÜSTÜ hallerde (deprem, ~I, yangın vb. tabi afetler ile sıvaş dunımlann-
da ) Amatör Telsiz İstasyoolan ile irtıbat ve onıhabereyi sağ~ derneğin amacı içinde yer alır. 

BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ; : 
a) Aidat, bağış~ ]ıardıeı teplar · 
b) Sivil Savmıma Müdürlüğü ile koordineli çalışır gerekirse yer temini için girişimde 

bulunur. 
c) Telsiz ve Radyo Amatörlerinin teknik t>ilgi, beceri ve teorik girişimlerini temin için dergi, 

kitap, broşür ve bülten yayınlar. . 
d) Demek yararına konser, balo, çay, müsamere, yanşma, piyango, konferans ve sergiler 

dü.7.enler. 

MADDE 3 - DERNEÔİN KURUCU ÜYELERİ ŞUNL~IR. 

ADI SOY ADI T ABİYETİ: MESLEÔİ 
1. Nuray TOPAÇ T.C Avukat 
2 . . F.Fazıl KALFA T.C. Esnaf 
3. Ümran KÜÇÜKSİLER T.C. Emekli 
4. Osman TOK T.C. Emelw 
5. İbrahim ÜRÜKER T.C. Elektronikçi 
6. Mümin TOKSÔZ T.C. Elektronikçi 
7. Kemal BALKANLI T.C. TV Tamircisi 
8. H.&lip TAKE T.C. Mühendis 

İKAM)ITGAHI 
.KadıkQŞkü-Cad. E Blok D. S BURSA 
Emirsıµtan Mlı.Alan Sok. No: 14 BURSA 
Şükraniye Mah. Barutluk Cad. No: 19 BURSA 

-Mıw-sem-{';ad...Akaısu.Apt. No: 4.4.:Bl.lRSA 
Santral Garaj Mh. Çeşme Sok. No: 16 BURSA 
Sinandede Mh. Ergin Sok.No: 66 BURSA 
Kavaklı Mh. Y~ Cad. Dik Sok. No: 3 BURSA 
Ziibeydeharum Cad. No: 20/3 BURSA 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE çIKARfLMA ŞART VE ŞEKİLLERİ : 

MADDE 4 - Medeni baklan ~ alıip 18 )'a~Pı bititmif ve dernekler kanunu bokihııleriııe §Oıe 
yasaklanmamış herkes derneğe üye olabilir. 

1 
Kanunwı 16. Maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydıyla kamu görevlileri de 

üye olabilir. 
1 

Kanunun 4. Maddesinin 2. Fıkrasının (2) ve (3) numaralı bendlerde belirtilenler ile diğer 
kanunlarla derneklere üye olamayacaklan belirlenen kişilerle ~~tim öğrencileri derneğe üye olamazlar. 

Kanunan 4. Maddesinin 2. Fıkrasının 4. Beiıdinde gösterilenler, bu bendde belirtilen yasak 
süresince derneğe üye olamazlar. Türle vatandaşı olmayanların i:temcklcre üye olabilmeleri için Türk vatandaş
larında aranan şartlardan başka, o yabancının Türlciye'de ika~t etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri 

l · üyelik için ikamet şartı aıanınaz. . ' U ~ A, /4 
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MADDE 5 - Demt.k yönetim kıınıhı üyelik i~ yapılan miiracatlaruı en geç 30 içinde Oyeliğe'"ia&ıfİ ;~ 
midi şeklinde bmıa bağlanıp SOIIUQJllU müracaat ,sahibine yazı ile duyurmalı: zonmdadır. 
MADDE 6 - Hiç kimse bir demeğe Oyc olmaya veya demekte kalmaya zoıtaııamaz. Her üye istifa etme 
hakkına sahiptir . . . . : . " . 
MADDE 7 - Demek ılyeleri eşit haklaıa sahiptir. Üyeler arasııı1a, dil, din, Dk. raık,ciıısiyet. 
din ve ınczbcp, aile, ztımrc ~ sımffaıla yobır. nızog,icşldiği bor.an~ bazı a,dcrc aynaılık 
taşıyan hükümler konulamaz. , . 
MADDE 8 - 4. Mmlcdc belirtilen kamu hizmeti gm:vlilcri dcmdda' bmmun 16. Madde bükümleri 
gereğince üye olabilca:kleri demck1ain Töıkiye ; Biiyük Millc:t Meclisi üydtzi. 6zd gelir bynağJ veya özel 
imkanlan kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan demdderin yönetim ~ gGrev aJamazlar. 

ÜYELİKTEN ÇIKARMA : 
MADDE 9 - Üyelerden ; 

a) KanunJaıa. demek tüzilğüı:ıc iaykın· veya amaca 7.lll&l'vcrici hareket edenler, Kmumlann ve 
dernek tüziiğiinün ko)'duğu esaslara göre üye olma hakkım kaybederler. 

b) Aidatını td>liğe rağmen 30 gün içr.rsinde ödemcyeıılcr,Yönetim kurulu karan 
ile üyelikten ÇJ)canlaıdar. Demekten çıkanlaolann toplanacak ilk gıeııcl kurula itiraz baklan vardır. Genci kurul 
karan kesindir. 

Dcnıı:kteıı çıkan ve çıkanlaııJar önceden derneğe yapbk]arı yardım ve aidatlan 
geri isteyemezler. 

1 

DERNEK GENEL KURUL ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI : 
MADDE 10 - Demek Gc:od Kımılu dc:meğe ~ Oyeleıdeıı varsa şubcleriıı tffllSi1ci üyelerin
den teşekkül eder. Genel Kıını1uıı toplantı gününden 1 ay öncesine bdar aidatlaruıı ödemeyen
ler toplanlı nisabında gOzOnünc abıunaz ve oy lmJ~zlar Aidatını ödemeyen asil 
üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak kablabilir, dilek ve temennide bulunabiliıteıter. 

Derneğin tüzüğümlıı gazetede yayıoiımchğı tuiJıi takip mm 6 ay içinde ilk geoeJ 
kurul toplaotısı.w yapar. i 

GENEL KURUL : : 
a) 3 yılda bir MAYIS ayıııda olafan, ,..--: 
b) Yönelim ve denetleme ~lannın gerekli gördüğü baDerde veya demek 

üyelerinin beşte birinin yazıb isteği üı:crine ola~ toplanır. 
Genel Kurul, toplantıya yöııetim;kurulu tarafındaıı çağrılır. Denetleme lruıulıı 

tarafından çağnlır. Denetleme kurulunun veya dertıek üyelerinin beşte birinin yanlı isteği üzerine yönetim 
tuıuıu. Gcnd Kurulu bir ay içinde toplaotıya ~ Deoedcme kıınılu ve toplantı 
isteğinde bulunan üyelerden birinin ımbacaatı 117.eHne mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak üyeleri 
arasındao üç kişilik bir heyeti Gcııd Kurulu top~ çağıımak1a g6revJcndirir. 

l • .. :~ _, 

GENEL KURUL TOPLANTISI. OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ : 
MADDE 11 - YOnetiın kurulu geııel kurula katılına hakkı olan üyelerin listemıi düzenler Genel . 
Kurula kablacak üyeler en az ıs gün önceden. yen ve gündemi mahalli bir gautcde ilan edilmek suretiyle 
toplanbya çağırır. Bu çağrıda çoğuıılulc sağlanamamaa sebebiyle toplantı yap1Jarnazsa ilrinci toplanbnın hangi 
gün yapılacağı da beliıtilir. tık toplantı gOnii ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılamaz : 

Toplantının yapılacağı gün, saatjve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün 
önce mahallin en büyük mülki amirliği:De yazı ile~-Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gOSteren 
listede eklenir. Toplanb başka bir sebeple geri b~lırsa bu dmum 
geri bırakma sebepleri de belirtilmdt. suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ilcinci bir ilan verilerek üyelere 
duyurulur. , 

İkinci toplaııtuun geri buakılma tarihinden en geç ilci ay içinde yapılması ı.orunludur. 
• i d A. 
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Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre\yeniden çağrılır. Toplantı. ikinci ~-~;:\'-:-i, \, 
g~re mahallin en btıyük mülki idare amirliğine duyurulur. Geıiel Kurul toplantısı t :: '. . ·. : '.. .. ~; • : ':"" :· 
hır defadan fazla geri bırakılamaz genel kurul toplanblan de~ merkezinin bulunduğu yerde yşpılır_., · <·: : .. / -....·· ,tj 
MADDE 12 - Genel Kurula kaıılma hakkı üyelerin bir fazlasmm kalıbnası ile toplanır. \ ., , :· ,: ı '. ·., ·· .. _ ·- ,.:-' 

İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aıanmaz, ·\., ' .. : --~ ·: ·. ~;:'·.,. 
ancak bu ikinci toplantıya kablan üye sayısı Denetleme Kuniliı ve Yöııetim Kwullannın üye ''--::,.._._,.. __ · 
tamsayısı toplamımn iki katından az olamaz. j 

MADDE 13 - Genel Kımıl toplaııtılan, ilanda belirtilen VC" maballio en büyük mülki amirliğine 
bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. 1 

Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca dil7.enlenen adlan karşısına 
iıma koyarak toplanb yerine girerler. i 

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu biuat kullanır. Fahri 
üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. 

12. maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış i~ bir tutanak ile tespit edilir ve top
lantı yönetim kunıhı başkam veya görevlendireceği yönetim ıdıruıu üyelerinden biri tarafından 
açılır. . j 

Hüküm.et komiserinin gelmemiş olması toplanb.Dın ertelenmesini gerektirmez. 
Açıldıktan sonra toplantıyı açmak üzere bir başkan ve bir başkan vekiliyle yeteri kadar katip 
üye seçilir. Toplantının yönetimi genel kuru) başkanına aittir. Katip tutanağı clü7.cnler, başkanla 
birlikte imzalar. \ 

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. 
Toplanblaıda yalnız gQndemde yer alan madöeJer gOrüşiiltir. Ancak toplantıda 

· hazır buhınan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konulann gündeme alınması 
zorunludur. j 

1 

1 

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ : 

MADDE 14 - Genel Kwulda görüşülüp karara bağlaoacak hususlar şunlardır. 
ı . Denetleme organlannıo seçimi. 1 

2. Demek tüzüğünün değiştirilmesi. 1 

3. Yönetim ve denetleme kurullan raporlarının görüşülmesi, yönetim kmulunun 
ibra edilmesi. 1 

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek 
kabwcdilmm. 1 

5. · Demek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ~eya mevcut taşuunaz 
malların sablması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. 

1 

6. Derneğin Federasyona katılması veya aynlması. 
7. Derneğin uluslar arası faaliyette buluooıltsı, yurt dışıodakİ demek ve kuruluş-

lara üye olarak katılması veya ayrılması. 1 

8. Derneğin fesbediJnıesi. 
1 

9. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi. 

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GôREVLERİ : 

MADDE 15 - Yöoetiın Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden teşkil i edilmek ii7.ere genel kurulca gizli oy ile seçilir. 
Asil üyelerden boşalma olduğiilakdinıe en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağnlması 
zorunludur. . 1 . . . . -

llk toplantı en yaşlı üyenin başkaolığuıda yapılır. Toplantı günlerı kurulca tespıt edilir. Uyeler 
arasında görev bölilmü kaıara bağlanır. Toplantı günleri kurulta tespit edilir. Toplantıda salt çoğunluk aranır ve 
mevcut salt çoğunlukla karar verilir. 1 

Üstüste 3 veya yılda on toplantıya maz.eretsiz veya kabul edilir DUl7.eretİ olmak-
sızın kablmayan üyeler kurul üyeliğinden çıkmış sayılır. Buna 'ıdair kanın ilgiliye verilerek savun
ması alındıktan sonra yönetim kmulu karar verir. 
MADDE 16 - Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebeb,yle yedeklerinden yerine getirilme-
sinden sonra üye tam sayısının yansından aşağı düşerse genel ~ mevcut yönetim kurulu üye-
leri veya denetleme kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. A 4_ • 

1 ~~~ 
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Çağrının vapılmaması halinde demek üyelerinden birinin ba~ı halinde mahalli sulh hukuk .~ ~ ~ \.. • 
hakimi dıİruşma yaparak demek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi ı ay içinde demek genel ;; ~., r ,;;~";-,) · <:ı. 
kurulunu toplamakla görevlendirir. j :a '!, { )l_ ı:_\. r. 

MADDE 17 - Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir. •~ "' ~ ~'" ~ v 
1. Derneği temsil etmek veya bu konuda kepdi üyelerinden bir veya bir kaçına ~" ı> -4 ı ~ "' -e.-. 

yetki verir. 1 .,. .!ıf ~ 'il·~ 

rne ait bütçeyi bdirla~~~planna ili~ işlemleri yapmak ve gelecek döne- ;. 

3. Türle vatandaşı olmayanlann demek üyeliğine kabulü halinde bunlann on gı1n 
içinde mabamn en büyük mülki amirliğine bildirmek 1 

4. Mevzuatın kendine verdiği işleri yapmaırl ve yetkileri kullanmak 
1 

DENETI.EME KURULU TEŞKİLİ VE GôREVLERİ : ! .. 
MADDE 18 • Denetleme Kunılu 3 asil 3 yedek üye olmak üz.ere genel kurulca seçilir. 
Bu k:urul derneğin hesaplarmı ve çalışma1aruı.ı devamlı denetleyerek asgari alb ayda bir hazırlaya
cağı raporlan yönetim kunıluna ve t.oplantısıodan genel kurula 'sunar. 

Aynca üyelerin demek çalışmalan hakkındaki ihbarlan ii7.erine rapor hazırlaya-
rak gereğini yapar. 1 

Yönetim kwulu her tiirlü hesap ve işlem d<JSY.lllarını talebinde denetleme kuruluna 
göstermeye mecburdur. Yönetim kımılu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde denetleme 
kunılu bunu ıabıtla tespit ederek genel kurulu toplanbya ~ğınnasmı sağlar. Suç teşkil eden bususlann 
tesbiti halinde donunu ilgili makaınlanı bildirir. j 

MADDE 19 - Genel Kurul seçimleri toplanbyı takip eden 7 gün içinde yönetim kurulu başkanı 
taıafından sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerini adıl soyadı. baba adlan. doğuın yeri ve tarihleri, 
meslekleri ve ikametgahlan, demek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir. 

1 

TÜZOK DEĞİŞİKLİĞİ : . 1 

MADDE 20 - Derneğin tüzüğü merkez genel kurula ~ eden üyelerin 2/3 'ü çoğunluğu ile değiştirilir. 

Yapılan deği~ ~uştaki usule gOre ilan etı.iıilerek 71 

kaz.anır. 
DERNEK GELiRLERi : 
MADDE 21 - Derneğin gelirleri şuolardır. · 

1. Giriş üye aidatı. 
2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango. balo, eğlence,temsil, konser, 

spor yarışması. konferans gibi faaliyetlerdeıı sağlanan gelirler. ! 
3. Demek mal varlığından elde edilen gelirler. 
4. Bağışlar. 1 

5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hillrurn)erine uygun olarak toplanacak 
bağış ve yardımlar. i . 

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiliklerden veya diğer lruruluşlaniaıı 
yardım alması İçişleri Bakanlığının izniyle olur. 1 

fiyeler aydz 2.000.000.- TL aidat (Girişte altı aybk aidatı peşin) Oderter. 

TIJTULACAK DEFTERLER : · ı · 
MADDE 22 - Demek aşağıda yazılı defterleri tutar. 

l. Üye kayıt defteri ; Derneğe girenlerin · · tarihi aylık veya yıllık aidatı bu 
deftere yazılır. j 

2. Karar defteri ; Yönetim Kurulu kurul kararlan tarih ve numara sırası ile bu 
deftere yam ve kararlann altı üyeleri tarafuıdaıı imzalanır / 

3. Gelen ve Giden evrak defteri ; Gelen - Giden evrak tarih ve numarasıyla bu 
deftere kayıt olur. 1 

1 

4. Gelir ve Gider defteri; Demek namına a,ınan bütün paraların alındıkları ve 
harcadıkları yerler açık ve düzenli olarak bu defterde tutulur. i 

5. Bütçe kesin hesap bilanço defteri ; Bütçe kesin hesap ve bilançolan bu def-
tere yazılır. 1 

1 
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6. Demirbaş defteri ; Derneğe ait demirbaş eşyaları bu deftere işlenir. ; · _.:_;• '"· ...-;:;~"-. • ..,_ \ 

""""1udm 7. Alırulı belgeleri kayıt defteri ; Bu saydan defterlerin noterden tısdildi o\r ( ~?:t:~-_.,::) 
GELİR VE GİDERLERDE USUL : · -~~ ·· -~ . ~ _ _- . ,:;, ' /i' 
MADDE 23 - Demek gelirleri alındı belgesiyle toplanır. Giderler harcama belgesiyle yapılır. '~,.:..:;~~---✓ 
Bu belgelerin saklama süresi özel bnunlaıda gösterilen daha Jzu süre ile ilişkin hükümler saldı 
kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanilacak ahndı belgesi Maliye Bakan-
lığınca bastırılır. DemetiJ:ı talebi üz.erine bu belgeler 30 gün ~ veıi.lmez ise lcanımdaki ı.ısulO-
ne göre dernekçe bastınlan alındı belgeleri mahallin en b~ mülki amirliğine ooaylattırııarak bağış 
kabulünde kullanılır. . 1 . 

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri sağlandıktan sonra derneğin bastırdığı 0zel alındı 
belgeleri lı::ullarulmaz ~ğiş ve aidat toplayacak kişi veya ~ demek yönetim. kurulu 
karanyla belirtilen ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğiJıe tescil ettirilir. • 

Demek adına guete, dergi ve öteki basılı CVLili vererek buolar karşılığında para 
veya başkaca yardım toplamak yasaktır. · l 
TAŞINMAZ MAL EDİNME · : · . · 

MADDE 24 - Demek amacını gerçeldeştinnek için bağış ve. a satın alma yoluyla taşınmaz mal 
edinilebilir. bıınlan satabilir, hılıc ve terle edebilir. Kamu yararına çalışına kacın alıodıktao soma 
ikametgahı ile ~ ve faaliyeti için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz . 

Derneğin sabn alman veya bağış ve vasiyet ytiluyla derneğe intikal eden taşınmaz 
mallar demek adına tapuya tescil ettirlir. Tapu tescilinden itibateo Qç ay içinde İçişleri Bakanliığı-

na bildirilir. L 
DERNEÔİN SANDIK KURMASI : . . . 
MADDE 2.5 - Demek 2908 Sayılı Dernekler Kanunun 89. esinde belirtilen amaç ve şart-
larla yardım sand@ kuramaz. · 

LOKALAÇMA : 
MADDE 26 - Demek merkez veya şubesi bulunduğu yerde inabaJlin en büyük amirinden izin 
almak ve kanunlara aykin davranmamak şartı ile birer lokal açıp .işletebilirler. Dernek Jokalinruı içki içmek ve 
kumar oynamak yasaktır. 

DERNEĞİN FESHİ VE MAL V ARLIÔININ TASFİYESİ : 
MADDE 27 - Genel Kwulun derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe g0re genel kurula 
kablma hakkına sahip bulunan demek üyelerinin (temsilci üyelb-) en az üçte ikisinin toplantıda 
hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanması ruilindc üyeler usulüne uygun olarak ikinci _ 
toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa :olsun feshi konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin 
kararın toplanbda hazır buhman üyelerin üçte iki çoğunluğu ile 

1
erilme- ·. 

si zonmludur. ı. 
Derneğin feshi yönetim kurulu larafindan beş gün içinde mahallin en yüksek mülki 

amirliğine yazı ile bildirilir. l 
MADDE 28 - Fesih halinde derneğin menkul ve gayriml mallan Sivil Savunma Müdürlüğü-
ne devredilir. 
MADDE 29 - Demeğin şubesi yoktur. 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : 
ADI SOY ADI : T ABİYETİ: MESLEÔİ : TEL. NO: TELSİZ KODU : İKAMET ADRESİ : 

. 1 

Nuray TOPAÇ T.C. Avukat 223 6623 TA3YCD Kadıköşkü C.E.BlokD:5 BURSA 
F.Fazıl KALFA T .C. Esnaf . . . . . TAJDD E.Suldm Mit.Alan Sk.Nol4 " 
Ümran KÜÇÜKSİLER T. C. Emekli T A3AD I Şük.Mh.Banıtluk Cd.No: 19 " 
Osman TOK T.C. Emekli TA3CGH Maksem C.Akarsu Ap.No:44 " 
İbrahim ÜRÜKER T.C. Elektronikçi 2509011 TA3CGF S.~j M.Çeşme• Sk.No:16 " 
Milinin 'IEKSÔZ T. C. Elektronikçi 3(ı()3631 T A3CGC Sinaiıdede Ergin Sk. No: 66 '' 
Kemal BALKANLI T.C. 3293556 TA3CGG KavalUı Yokuşu Dik Sk.No:3 " 
H.Edip T AKE T.C: Mühendis 2353587 TAJAE Züb.Harum Cd.No:20/3 BURSA 
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