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TRAC
TÜRIdYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETi DE

TüzüĞü

I- DERIIEĞİN ADt vE MERKEZİ

MADDE l- DERıaEĞiı ıoı: ıtırı<iye Radyo Amatörleri Cemiyeti'dir. Bakanlar
t^ıih ve 91/174l sayıIı kararı ile kamuya yararlı çaltşttğı kabut edilen bir demektir.
Cenel Kurul kararı ile başka il merkezine nakledilebiIir. Kısa adı TRAC' tır.
taEftndan tescİl edilmiş amblemi ekteki pkildir. "

Türk I'atent Enstitü§ü

MADDE 2- DERNEĞiN KONU vE AMAct: Demeğin konusu ve amacı Radyo Amatör|üğü' nü (Amatör

Telsizciliği) tanltmak, yaygınlaştırmak. Radyo Amatörleri araslnda birliği sağlamak, dayanışmayı ve
yardlm|aşmayı geliştirmek, Radyo Amatörlüğü'nün (Amatör Telsizciliğin) özdenetim yükümlülüğünün
yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları organize etmek, Radyo Amatörlüğü (Amatö. Telsizcilik)
konusunda T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve yasanın elekrronik haberleşme ile Radyo
Amatötlüğü konusunda yetkilendirdiği Düzenleyici Kurumlarla işbirliği yapmak, bu kurumlaıla ulumlu bir
işbirliği ortaml sağlamak. bu kurumlara demeğin çalışma konuları ve afet haberleşmesi konusunda görüş

bildirmek, Demeğin göİüllülük temelinde üstlendiği ve değişik kurumlarla imzalanmış protokoller

çerçevesinde },ti.ütülen kamu hizmeti nitelİğindeki görevleri yerine getirmek.

Kamu Kurum ve Kııruluşlar|nın demeğe vereceği Amatöİ Telsizcilik Yönetmeliği'nde öngörülmüş veya
imzalanmış protokoller çerçevesindeki görevleri yerine getirmek. bu bağlamda Afetler ve acil durumlar gibi
bekIenmedik olaylaı ya da can ve mal emniyeti, milli güvenlik ile ilgili durum|arla bunlafln ıatbikatlarında
Haberleşme Hizmet Grubuna ve görevli kuruluşlara destek vermek üzere Amatör Radyo (Amatör Tel§iz)
istasyonları'nın hizmet sağlamaları için gerekli düzenleme ve işbölümünü yapmak, buna yönelik altyapılar
kurmak; iş Güvenliği ve lş Sürdürtilebilirliği konusudda Afet ve AciI Duİum Yönetimi ile ilgili ulusal
mevzuat çerçevesinde özel sektör kuruluşlarlyla gönüllülük temelinde işbirliği yapmak ve protokoller

imzalamak, AFAD taraflndan y rütülen gönülliilük eksenli projelere katkıda bulunmak, bu bağlamda

Türkiye Afet Müdahale Planı belgesi ve bu belgenin haberleşme ile gönüllülük konularındaki a|t

bileşenlerine katıltmda bulunmak, gönüllülüğün yaygınlaştıİılmaslna yönelik ça|!şmalara destek(e

bulunmak, sosyal sorumluluk fuhunun gelişimine katkıda bulunmak,

T.C içişleri Bakanlığı Sivil Sawnma Genel Müdürlüğü ve T,C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müdürlüğü imzalanmış ve 5902 saytll yasa mucibince T.C. Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığüna (AFAD) kendiliğinden devrolmuş sayl|an protokoller ve bu protokolIerin eki
olan belgeierde Demek taraflndan yürütulmesi öngörülmüş görevlerin gereğini yapmak. T.C. Sağlık
Bakanlığ, Türk Klzllay'L T.c. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ile imzalanmış protokolter ve bu veya başka kurumlarla, Bakanlıklarla veya Üniversitelerle imzalanacak
protokol|etin gereğinin yerine getirilmesi; uluslaraİası ve ulusal toplantllara katılmak, sunumlar yapmak,

Türk Radyo Amatörle.i'nin hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, Türk Radyo Amatörleri'ni
tanütmaktlr.

Bunlar! gerçekIeştirmek için, ayıca olanaklart ölçüsünde aşağıdaki konularda çalışmalar yapmak üzere
gereklı iç örgütlenmeleri gerçekleştirir.

a)Yurdumuzda elekroniğin gelişmesine büyük katkıst olacak Radyo Amatörlüğü'nün (Amatör

Telsizciliğin) gelişmesi. yaygınIaşması ve halka yayıIması ile telsiz cihazlarının kanunlar çerçevesinde
faydalı maksatlarda yararlı amaçlarda kullanımı için ve Radyo A.matörlüğüne ilgi duyanları belge sınavına

lrlamak lyla eğitici öğretici yayınlar yayım[amak, kurslar
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. tJlaşttnıa Denizcilik ve Haberleşme Bakanlüğt ile
bakanlıklat ve bağlı kuruluşlarıyla ortak projeleı yürütmek, Afet Haberleşmesi
eğitimleri düzenlemek; olağanüstü afet ve acil haberleşmesi için gerekli düzenleme ve
amactyla komşu ülkelerle ilgili mevzuat çerçevesinde protokoller yapmak, bu kon
ulusal toplanhlara katkıda bulunmak:

b)Teçhizat ve malzeme ithalinde Radyo Amatörlerine yardlmcı olmak ve bunları ith

c-Amatör telsizcilerin uygulama yetilerinin geliştirilmesi için laboraruar atölye
fiilen çalışmalatda uygulama çahşmatar|nda bulunmalarına yardımct olmak, amatör haberleşme İsailarının
ve Amatör Radyo istasyonunun Amatör Telsiz istasyonunun çalışma prensiplerinin öğretilebilmesi için
cemiyet merkezi ve şubelerde Amatö. Radyo Kulüp lstasyonlan (Amatör Telsiz Kulüp istasyonları1
kurmak. sorumlu operatör nezaretinde bu istasyonların çalıştürılmas|nt temin etmek, amatöller arasında şehir
içi güvenli haberleşmeyi temin için uygun frekanslarda röle istasyonu kurmak ve çalıştırmak, propagasyon
ön bilgisi temini amacıyla uygun frekanslarda beacon istasyonlarü kurmak ve çalüştırmak

d_Ülkemizde radyo, televizyon ve benzeri tesisler kurmuş bulunan kurum ve özel sekör kuruluşlarıyla
başta afetler ve acil durumlar olmak üzere müşte.ek konularda işbirliği yapmak. karşllıkll yardımlaşmak

e-Radyo Amatörluğü Amatör Telsizcilik konusunda günler, yarışmalar düzenlemek,

f- QsL Büro Hizmetleİini yürütmek

g- Dernek yaranna konser, ba|o. çay, müsamete, eğlence. yarışma. piyango, sergi ve günler düzenlemek

h-Radyo Amatörleri'nin kaçılıklı yaİdımlaşmaslnı sağlamak, Radyo Amatörleri'ne ya.dlm amacı ile
kamu kuruluşlar. ve özel seldö, kuruluşlaından, kullanım dışı kalmış amatör maksatlara uygun altcı
veıicilerin ve diğe. cihazların alınmasını temin etmek, amatörlerin kendi cihazlarını yapmalarüna yardtmcı
olmak_

j- Uluslararası Radyo Amatör Federasyon ve Kuruluşlanna üye olmak, buralarda Türk Radyo
Amatörlerini temsil etmek:

k- Özürlülerin rehabilitasyonu. habe.leşme konu§unda eğitilmeleri gibi konularda çalışmalar yapmak, bu
konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakaıtlığı ile ilgili diğer bakanlıklar, al,rıca konuyla ilgili faaliyette
bulunan Bilimsel Kuruluşlar, Vakıf, Demek, Federasyon ve Konfederasyonlarla işbirliği yapmak

l-Mili Eğitim Bakanlığl. ÜniversiteIer ve diğer eğitim veya öğretim kuruluşlan ile haberleşme.
haberleşme elektroniği ve Radyo Amatörlüğü ile demek amaçlarının kapsamtna giren diğer konularda kurs.
seminer ve diğer benzeri eğitim amaçlı çalışmalar yapmak üzere işbirliği yapmak ve projeler
gerçekleştirmek, bu bağlamda üniversite çalışma kolu faaliyetleri organize etmek, bu kollat bünyesinde
kurulacak istasyonlara teknik yard|m ve malzeme yardımında bulunmak. Yüksek öğrenim gençliğinin
Radyo Amatörlüğü aracılığı ile kendisini haberleşme elektroniği ve haberleşme konusunda yetiştirmesini ve
bu amaç için demek şube faaliyetlerine katılmasını özendirmek. Üniversitelerde Afeı Haberleşmesi. Radyo
Amatörlüğü ve Elektronik konulartnda seçmeli ders proje|eri geliştirmek. Üniversiıelerle ve TÜBITAK ile
ortak AR-GE çalışmaları }ürütmek; bu konulaİda özel sektör kuruluşlarıyla da işbirliği yapmak;

m-Veli. vasimüracaatı i|e, ilgili en yüksek mülki amirden izin almak şartı ile I8 yaşından küçük kişilerin
elektronik ve haberleşme ile Radyo Amatörlüğü konusunda eğitilmesini amaçlayan kurs faaIiyetlerinde
bulunmak, bu kişilerin mevtut kurslara katılarak eğiti|melerini sağlamak, İzcilik Federasyonu ve ilgili
kuruluşlarla işbirliği içinde bıılunmak, bu çerçevede demeğin kurslarından yararlantlmasını sağlamak,
izcilerle kamp çalüşma]arında bulunmak, yarışma ve özel günlerinde amatör istasyon kurarak kendilerine
yardımcı olmak

ve bunlarla ilgili yedek parçalarn-"i" bendi gereği veya diğer bir şekilde sağlanan cihaz. araç gereç
birinci öncelik olarak kulüp istasyonu ve röle gibi altyapı çahşmalartna tahsis edilirler. Afet Acil Durum

- YönetimMerkezleri'nde
.1 hirimIer öncelikli islem ü
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Tüm bu maksatlardan bakiye ka|an araç gereç. detaylarl bir iç yönetmelikle belinilenbu çerçeve içinde
"l,m ve n " bentlerinde be|irtilen maksatlara tahsis edilir. Bu teçhizat vecibelerini yerj olan
üyelerin kuIlanımına geçici olarak tahsis edilebilir. Bu işlem 5809 sayılı yasa zıoıhr. Bu
cihazların müIkiyeti Derneğe aittir. Bu tahsiste birinci dereçe afet bölge|erindeki
yönünden zay|f bölgelerdcki üyelerle. demeğin ça|lşma gruplarlnda etkin çaItşmal
üyelere öncelik tanınır. Bu tahsislerle ilgili tüm esaslar Genel Merkez Yönetim Kurı]l
yönetmelikle düzenlenir. Genel Merkez Yönetim Kurulu bu geçici tahsisi bağlş m

için gerekli tüm yükü;Üiffl;i yerine

p -5809 sayılı Elektronik habeıleşme kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde gerekli izinlerin
allnması halinde geniş çaplı spor etkinliklerinde. ücret§iz haberleşme yardlmünda bulunmak. T.C. Gençlik ve
Spor Bakanhğı iIe işbirliğinde bulunmak

r-Demek ile ilgiii konularda doğabilecek ihtilaflar sonucunda, davalar açmak, davalara müdahil sıfatı ile
katılmak. içra takipleri yapmak. hukuki danlşmanlık v9 tüm hukuki işlemler için yeteri kadar vekil tayin
etrn€k.

s-Amacına ulaşmak içiu gelir getirici iktisadi işleıme ve tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek.
Gerekli görilldüğünde amaclna uygun faaliyetleri desteklemek üzere, faaliyet alanIarı ile ilgili her türlü
müze, konferans sa]onlar|, lokaller, eğitim ve öğretim kurum|arı kurmak,

t-Demeğin amacına uygun olarak ve uygun yerlerde bölgesel vc yerel afet haberleşme müdahale ve
lojistik merkezlerini kurmak veya demek arnacı için gerekli bütün tesisleri kurmak üzere uygun kamu
arazilerini tespit eımek, bu işlemler ile ilgili olarak her türlü dantşmanllk hizmetlerini almak, ve TRAC'a
kazandırılmasını sağlamak, Yur$a meydana gelebilecek her tiirlü afet, açil durum veya felaketlerde
kapasitesi dahilinde ınüdahalede bulunmak, bu hizmetin gerektirdiği koşulla.da, işbirliği yaptlan tatafveya
taraflarln teknik altyapllattndan yararlanmak, onlarl ilgili mevzuat çerçevesinde Derneğin teknik
altyaplsIndan ya.arlandlrmak.

u- Gayrimenkuller üzerinde her tür|ü ayni ve şahsi irtifaklaı ıesis etmek ve bu haklartnı kullanmak. olan
yada olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır taşInmaz mallartn yönetimi ile ilgili her türlü
sözleşmelere taraf olmak.

v_ Demeğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli
görülen girişim. tasar.uf, mal ve hak edinme. inşaaı sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri 1,apmak. ıeorik ve
taıbiki eğitiıİ veren eğitim merkezleri açmak.

y- Demtk faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşünür, taş|nmaz mal sat|n almak, satmak, kiralamak, kiraya
vemek ve taşlnmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek. demek amaclna uygun faaliyetlerle ilgili olarak
gayrimenkullerine tasartuf etmek, ipotek, intif4 inifak haklan dahil olmak tizere gayrimenkuller üzerinde
Demek leh ve aleyhinde her türlü ayni ve şahsi haklart iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Taşınmazlar
kiralar ve kiraya verebilir. Taşınmaz mallarün irtifak. intifa. sükna. üst. rehin, iPotek gibi mülkiyetin gayri
ayni haklaflnı kabul edebilir. bunun sonucundan bu haklarına dayalı olan sözleşmeler kurabilir. Amaçlaİlnl
gerçekleştirebiImek için gerekli her türlü faaliyeti, iş ve işlemi yapmak, ilgiIi sözleşmeleri imzalayabilir.

z- cemiyet, Amatör Telsizciliğin gelişmesi, gençler arasında yaygtn|aşması için projeler yapa.. çocuk ve
geçIere yönelik program ve projelere katülır. Fon veıen kuruluşlara centl Merkez, ayııca şubeler Genel
Merkez'e önceden bildirmek ve olur almak şartı ile pıoje verebilir, Avrupa Birliği Bakanlığını AB Eği(im
Gençlik Progİamlarü Başkanlığınca (Türk Ulusal Ajansl) yürütü|en programlara akredite edi|mek
üzere TRAC Genel Merkezi ve şubeleri altı a}rı başvura bilir, proje sunabilir, AGH projesi yapabilir ve
projelerle ilgili her tilrlü bilgi ve belgeyi (hibe sözleşmesi v.b.) imzalayabilir. Şubeler, bu tiir işlemler
öncesinde Genel Merkezden yazıh olur almakla mükelleftirler.

Araştlrma
Sanayiyi

ı1 Deme§ alrjapısı
.örr-t6hhda bulunan
*,. İ,lıİt*ir'l,i.alİ'Ui.
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yetkisine sahiptir

qJARU (lntemationa| Amateur Radio Union) üyeliğinin devaml
getirmek
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Kalktnma Ajanslarl gibi teknoloji geliştirme kuruluşlarl. sivil ıoplum kuruluşları ve benzeri ulusal vc
Avrupa Komisyonu (EC), Birleşmiş Milletler Kalklnma Programı (L]NDP). Birleşmiş Mil ayi
GeIiştirme Örgütü (LrNIDO) gibi uluslararast kuruluşlara ve büyükelçiliklcre yönelik
Dünya Bankasü Hibe programIanna proje sunmak, bu konuda Dünya Bankast
Hakem, Ajans veya Daıışmanlardan hizmet a|mak, gerekli görülen konularda
açılan program ve çağnlara nitelİkli
Projelerle katkı sağlamak,

_ DERNEK ÜYELERi

ortak

MADDE 3- Derneğin üç çeşit üyesi va.dlr: Bunlar;

a-Asil Üyeler: Üye olmak için derneğe başwrup, gerekli şnları yerine getirdiken sonra, ilgili demek
yönctim kurulunca demeğe üye olmast karar altına alınan üyelerdir.

b-Şeref Üyeleri : Demeğin amacl uğruna yararlı çalışmaları ilgili dernek yönetim kurulunca tespit
edilip, demeğe fahriüy€ olması kararlaştırllanlardır. ŞerefÜyeleri ayrıca asil üye olmadıkça demeğin hiçbir
organında oy sahibi değildiı|er ve aidat itemezler.

c-Doğal Üyeler: Derneğin amacına yönelik faaliyetleri gereği işbirliği içinde olduğu kurum ve
kuruluşlarla olan müşterek çaltşmalanna ilişkin görüşlerini beyan edebilmelerini sağlamak amaclyla anılan
kurumların temsilcileri demeğimizin doğal üye kabul edilirler_ Demeğimiz ile işbirliği pfotokol imzalamış
bulunan tiim kurum ve kuruluşların demeğe bildirdiği kişile., Doğal Üye stfaİyla temsilci tayin ediIebilirler.
Doğal üyeler Şube ve Genel Merkez Kuruluna katılabilirler. ancak oy kı,t|lanma haklarü yoktur.

Iv- DERNEK ÜYELİĞINE GİRtş

MADDE 4- Demeğe üye olmak için ;

a-T0rk Vatandaş! olan. fiil ehliyetine sahip bulunan ve demeğin amaç ve ilkeleıini benimseyerek bu
doğrultuda çallşmayt kabul eden ve mevzuatln öngördüğü koşulIarınl taşlyan her gerçek ve tiizel kişi bu
demeğe üye olma hakktna sahiptif.

b-T.c. Kanunlarından herhangi birinde demeğe üye olmasl kısltlanmamış olmak

c-Yabancı gerçek kişilerin Uye olabilmesi için Türkiye'de ye.leşme hakkına sahip olması da gerekir.

d-Lisanslı Radyo Amatörtl olmak, SwL amatöriı olmak veya Radyo Amatörlüğü'ne gönül vermiş
bulunmak

e-Ağlr bir suçtan sabıkall olmamak şarttır.

f-Tüzükte belinilen aidatl ödemeyi taahhüt etmek. llk girişte 3 aylık aidaı ve yıllık katkı payını peşin
ödemek zorunludur.

B - Demeğe üye olmak isteyenler formaıl Genel Merkez tataf|ndan belirtilen bir form dilekçe ile ilgili
de.nek yönetim kuruluna başvururlar. El yaztsı ile doldurulacak bu form dilekçede şunlaf bulunur:

I- Üye olmak isteyenin kimliği ve vatandaşlık numaıası

lI- Adresi

lll-Doğum Yeri ve Tarihi

Iv-Taahhüt edilen ayllk aidat ( Tüzüğün diğer maddeleri ve genel kurulun aldtğı kararlar çerçevesinde
belirtilen aidat )

l'elsizcili ve genel kabul görmüş ahlak ve nezaketV-Amatör
ük vs her

femeğin işleyişi ile ilgili A
3ü.,,,..-..- ÜePlı
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VI-1mzası.

C - Bu başvuru dilekçesi belirli yerde 15 gün asılı kalır, Şube Yönetim.Kurul
gerçekleştireceği bir mülakat sonucunda yapacağı değerlendirme üyeliğe kabul veya rct
edcbilir,

Asil üyeler başıurarak üye adayına itirazda bulunabilirler. Ayrıca yeni tawran l<l\ilft,
işlemleri başlatı!madan önce Genel Merkez Genel Sekreterliğinin bilgisine sunu
başkanlarıyla elektronik onamda paylaştlır. diğer şubelerden gelecek olasl itirazlarl üyeli
dikkate alınlr. Yönetim Kurulu itirazlarl da değerlendirerek üyelik müracaatlna 30 8ün içinde kabul'veya reı

şeklinde karar verebilir. Bu süİeçte adayla mülakat yaplltİ, a}rtca Şube Yönetim Kurulunun uygun göreceği

çerçevede demek çalışmalaıına katllıml sağlanlr, Bu katıltm esnasında yapıl.m gözlemler üyeliğe kabul
kararına ıemel teşkil eder. Sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla
tutulacak deft ere kaydedilir.

Yeni kurulan şubelerde, değerlendirme ve üyeliğe kabul işlemleri ilk Genel Kurulun yapıl|p Yönetim
Kurulunun teşkiIine dek Geçici (Kurucu) Şube Yönetim KuruIunca gerçekleştirilir.

Mülakat|n usulve esasları Genel Merkez yönetim kuru|unca belirlenir.

D - Demek üyeliğine kabul edilmiş lisanslı amatörler en az bir kez afet haberleşme çalışmalarına
katılmak zorundadırlar. Bir şube veya bölgedeki lisanslı üye sayısı dönüşümlü olarak bir dönemde mevcut
üyelerin hepsinin bu görevi yerine getirmiş olmasına rağmen üye yetersizliğinden dolayı gerektiğinde aynı
dönüşümde bu yükümlülük devam eder.

E - Üyeliğe kabul edilen kişi hakkındaki bilgiler 7 gün içinde Genel Merkez Yönelim Kurulu' na yaz ile
bildirilir. Bu bilgiler Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Genel Merkezdeki Üye Sicil Kütüğüne
işlenir_ Daha önce Demeğe üye olmırş olan üyelerin bilgileri. bu tiizüğün onaylanmaslndan sonra şubele.
tarafından 30 gün içinde Genel Merkeze bildirilir.

F - Genel Merkez Yönetim Kurulu. üye kayltlannln Elekronik onamda web ortamında tutulmasına. Şube
Yöneıicilerinin bunu göımesine izin verir

V- DERNEKTEN ÇIKIŞ

MADDE 5 - Her üye istifa etme hakklna sahiptir. Yönetim Kurulu' na yazılı bir istifa dilekçesi ile istifa
talebinde bulunur. Yönetim Kurulu istifa edenin üyelik kaydının kapaıl|masına karar verir, isıifa edenin
yetkiIi kurullardan birine üye olması halinde yerine yedek üyelerden bölge§ine göre birinci sıradaki görevi
üstlenir,

Üyelik kaydının kapatıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazı ile elektronik posta aracı|ığtyla Genel
Merkez Yönetim Kurutu'na bildirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyenin Genel Merkez Üye Sicil
Kürüğünden düşümünü yapar.

VI- DERNEKTENÇIKARJLMA

MADDE 6 - Dernekten çlkarılma (Madde 7 g bendi hariç) Genel Merkez onur Kurulu'nun görlışü alınmak
kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile olur. Demekten çıkarılan üyenin çlkanülma kararından
sonraki ilk Genel Merkez Genel kurulunda itiraz hakkü vaıdır. Genel kurulda alınacak karar kesindir.
Mahkemeye itiraz edilmezse Genel Kurul kaİan kesinlik kazanmış olur. Deİnekten çlkartllan üyenin
Derneğe olan bütün borçlarünt onur Kurulu'nun kaİarlaşttracağı süre içinde ödemesi gereklidir.

Genel Merkez Yönetim KuruIu tarafından yapllan yazılı bildirimi takiben, müteakip 7 gün içerisinde
ilgili Şube Yönetim Kurulu üyenin Sicil Kütüğündch düşümünü yapar ve bu işlemin yapıldığına dair
belgeyi Genel Merkez Genel Sekreterliğine iletir.

Genel Merkez Genel Kurulu ve Adli Makamlar aksibi. karar vererek
veya ihraç işlemini iptal etmediği sü.ece üye ihraç edilmiş sayılır ve

tesisler/Jen geçici uzaklaştırma

?'^IlY'lile 
eklentilerine 

*
1fr- 27==*

fn;i.rn^-Or,"



vn _ ÜYELİKTEN ÇIKARTILMAYI GEREKTiREN NEDENLER

MADDE 7, Üyeliken çlkartılmayı gerektiren nedenle. şunlardlr:

a-4, Maddedeki şartları yitirmek

b-Demeğin amaçlarına aykırı çalışmalarda bulunmak

c-Dernek içerisinde siyasi, ayırıcı, bozucu faaliyetlerde bulunmak, sosyal med
tbrumlarlnda dernek. yöneticileri, üyeleri. işbirliği yapllan kurumlar ve üçüncü
içeren beyanlarda bulunmak, sosyal medya konusunda TRAC Ana Tüzüğü ve
Kurulu tarafından belirlenmiş esaslara ayk|.ı davaanışlarda bulunmak,

d-Demek içinde veya düşünda Demeğin amaçlarına ayktr| faaliyetlerde bulunmak. )^rn çlkarlarına ayklrl.
amatörlüğün esaslarına aykın olarak sahip olduğu amatör istasyonu dini ve siyasi maksatlarda kullanmak

e-Sahip olduğu amatör ehliyetin Amatör Telsizcilik Yönetmelİğindeki şaİtlar gereği Küyı Emniyeti Genel
Müdürlüğünce iptal edilmesi,( sütesi geçtiği için yapllan be|ge iptal işlemi bu kapsamda değildir.)

g-Aidat, Katkı Payı ve IARU aidatt borçlarını yazılı uyarıya rağmen ödememesi halinde Şube Yönetim
Kurulu kataııyla üyelikten ihraç edilir. Geçmişe yönelik borçlarını ödeyerek üyeliğini devam ettirmek
istemesi halinde üyeliği kaldığı yerden devam ettirilir, bu durumda yeni üyelik başvurusunda bulunan kişiler
için öngtrülen işlemler uygulanmaz. Borçların| ödememesi hallerinde üyenin demekten ihracına karar
verilir. odemenin banka havalesi ile yapılmasl durumunda Şubeye ait banka hesabına ayrınhları içerecek
şekilde yapılması ve ödeme dekontunun ibraz edi!mesi esastır.

j-Genel Kurul tarafından bir demek organına seçilmişse, ıüzükte bu organa verilmiş görevlerini aksatmak
veya geçerli mazeret olmaksIzın yapmamak, GeneI Merkez Yönetim Kurulunun Tüzük hükümleri
çerçevesinde verdiği talimatlara uymamak;

h-Afet ve acil haberleşme çalışma ve tatbikatlarında göıev|endirilmiş üye, ilgili şubenin üç yazılı ihtarına
rağmen bu }4lkümlüluğünü yerine getirmediği ıaktirde, Şube Yönetim Kurulu kanalıyla bu du.um Genel
Merkez Onur Kurulu'na iletir. Onur Kurulunun görüşü ile Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca üyelikten
ihracına karar verilir.

Afet ve Açil Haberleşme Çallşma ve Tatbikatına kat|ltmda bulunacağlnl beyan etrniş olmaslna rağmen
veya işyerinden izin a|amama. hastalık, işyeri taraflndan böIge d!şlnda görevlendirme gibi tevsik edileçek
mücbir sebepler istisnai durum saytlır. Doğrudan afete maruz kalmış yörelerdeki üyeler de bu afeti
müteakip bir yll süreyle bu istisna kapsamında sayılır.

MADDE 8 - Bir üye Madde 7-g fıkrasl haricindeki bir sebeple demek üyeliğinden çıkartılırsa bir daha
demeğe ve dolayısıyla hiç bir şubesine tekrar üye kaydedilmez. Herhangi bir şekilde kaydedilmiş bile olsa
durum te§pit edildiğinde derhal üyeliği iptal edili..

7-g maddesi nedeniyle ihraç edilmiş üyeler, eski şubelerine veya yerleşim yeri değişikliği nedeniyle
gittiği yeni yerleşimde bulunan şubeye üyelik kaydı yaptırmak ister ise aidat borçlarını aidat alacağı olan
şubeye defaten ve tümüyle ödediklerini belgelemiş olmak ve bu şubeden yaz almak koşuluyla üyelik için
başwruda bulunabilir ve üyeliğe kabul edilir. Böyle durumlarda. Üyeliğe kabul esnasında Madde 4. C
Bendinde yeni üyeler için öngörülen askı, mülakat ve diğer işlemler uygulanmaz.

Madde 7-h fikası gereği ihmç edilen üye, afet ve acil haberleşmeye iIişkin görevIerini ifa edeceğini
yazllt o|arak kabul ve ıaahhüt etriği takdirde üyeliğe tekrar kabul edilir. Görevi tekmr ifa etmemesi
du.umunda bi. ihtar kafi olmakla, Yönetim Ktırülu'nca üyelikıen ihraç edilir. Bir daha üye kaydedilmez.

ilk Genel Merkezleven
saklıdır.
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ihraç işlemi tarihini Gcncl Kurulunun bu işlemle
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VIII - GENEL MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERi

MADDE 9 - Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Kurula kaılabilme h4kkını
aşağdaki delegelerden meydana gelir.

a-cenel Merkez Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. onur Kurulu asil ve yedek üye
sıfatıyla cenel KuruIa katülırlar.

b-Şubc Delegeleıi: Het şubenin başkanl delegedir. Alrıca 40 üyeye kadar bir,
bir ilave olmak üzere her Şube cenel Kurulu'nca seçilmiş deiegelerdir,

MADDE t0 _

a-Genel Merkez Olağan Genel Kurul toplanttsı her 3(Üç) senede bir Ekim ayı içinde yapılır. Genel
Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde her sene Genel Merkez G€nel Kurulunu olağan toplanhya

çağırabilir.

b-Yönetim Kurulu. Demek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, ye.i ve
gündemi biı gazetede ilan edilmek suretiyle \leya yaAll yada elekronik posta i|e bildirilmek suretiyle
ıoplantıya çatsllır. Bu çağİıda. çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının
hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirıilir. ilk ıoplantı ile ikinci ıoplanıı arastndaki süre yedi günden
az, altmış günden fazla olamaz.

c-Genel Kurul, delegelerinin yarıdan en az bir fazlasıyla toplanır. lkinci toplantıda ekseriyet aranmaz.

d-Toplantı Usulü : Genel Kurul, katılma hakkı bulunan iıyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve
demeğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğun|uğun sağlanamamas| sebebiyle
toplantlnın ertelenmesi durumunda ikinci toplanttda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya kaaılan üye
saytsı, yönetim ve denetim kurulları üye tam saylsıntn iki katlndan az olarnaz. Genel Kurula katllma hakkl
buIunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantl yerine girccek üyelerin resmi
makamlaİca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönelim kurulunc. gö.evlendirilecek
görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler. yönetim kurulunca düzenlenen lisıedeki adlart karşısına imza
koyarak toplantt yerine girerler. Toplantı yeter saytsı sağlanmlşsa durum bir tutanakla tespit edilir ve
toplanh yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantl yeter sayısı sağlanamamasl halinde de yönetim kurulunca bir futanak düzenlenir.

Demek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine
kimliklerini göstermeleıi ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarınl imzalamalarü zo.unludur. Toplanttntn
yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanııa aittir.

Cenel Kurulda, ya|nlzca gitndemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak ıoplantıda hazır bulıınan
üyelerin onda biri tarafıİdan görüşülmesi yazıll olarak istenen konulaün gündeme allnmasl zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zoıundadır. onursal üyeler
genel ku.ul toplantılarına kaılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olmasl halinde. tüzel kişinin
yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişioy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlat bir tutanağa yazılür ve divan başkanı ile yazmanlar
tarafindan birlikte imzalanlr. Toplanİ sonunda tutanak ve diğer belgelğ yönetim kurulu başkanına teslim
edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün
içinde teslim etmekten sorumludur.

e-Genel Kurul'a ilk toplantıda yeterli delege ve üye gelmediği
Yönetim Kurulu'nca belirlenen gün ve saatte yenilenir.

f-ikinci toplantınln zamanı ve yeri ilk toplantı ilanında belirtilir.

taktirde toplantı en az bir hafta soİlra

g-Genel Merkez Genel urul 'l'oplantıları.

-\u,

:o,o"u''";k



MADDE l0ı Genel Kıırul' da aksine karar alınmamışsa. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelefinin seçimleri
gizli oylama ile diğer konulardaki kararlaı ise açık olarak oylanlr. Gizli oylar, toplantt
miihürlenmiş kağ|tlarüh veya oy pusulalarının üyeler taraftndan gereği yapıldıktan son
ab|mast ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açlk dökümü yapılarak belirlenen

Açık oylamada. Genel Kurul l)ivan Başkanının belineceği yöntem uygulanır.
toplantüya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve Demeğin fes
roplantıya kat|lan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantl§|z veyı Çağr§ız Ahnan Kararlar

Büttin üyelerin bir afaya gelmeksizin yazıiı katlllmıyla alünan kaİar|at ile dernek üyelerinin tamamının bu
tüzükte yazlll çağrl usulüne uymaksıztn bir araya gelerek aldığı kararlaf geçerlidir. Bu kararlar katılanların
üçte iki çoğunluğu ile allnacakhr. Tüzük değişikliğinin görüşüImesi için teklifin ya Genel Meİkez Yönetim
Kurulundan ya da Gene| Kurul Delegelerinin en az üçte ikisinden gelmesi gercklidir.

Demekle. Mevzuainda yapılacak düzenlemeler saklıdır.

X - OLAĞANÜSTÜ TOPLANTİ

MADDE lt - Genel Kurul. Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kufullarıntn gerekli gördüğü, yahutta
dernek üyelerinin beşte birinin yazıll talebi ile olağanüstü toplantı yapllır. Genel Kurulu toplantlya Genel
Merkez Yönetim Kurulu çağırır.

xl _ GENEL MERKEZ GENEL KURULIJNUN GÖREV },E YETKiLERi

MADDE 12 - Aşağüdaki hususlar cenel Merkez Genel Kurulunca görttşülüp karara bağlanlri
a-Dernek organlarının seçimi
b-Demek Tüzüğünün değiştirilmesi
c-Genel Merkez Yönetim ve Denetim KurulIarı raporlarInln görüşülüp incelenme§i. Genel Merkez

yönetim kurulu' nun ibrası
d-Genel Merkez Yöneİim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü.

Dernek üyelerinin ödeyeceği aidat miktarünın tespiıi
e-Demeğe lüzumlu taşlnmaz mallartn satln alınmasl veya mevcut taşlnmaz mallann sattlmasl hususunda

Genel Merkez Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
f-Demeğin federasyona kahlmas| veya a},ıılması hakkında karar verilmesi
g-Demeğin Bakanlar Kııruluıdan gerekIi izni alarak uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki

demek veya teşekküllere katllmasl, üye olmasl veya avrılması
h-Demeğin feshi
i-Mevzuata veya Genel Kuru|a Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kurulıarınca yapılacak tekliflete

göre Genel Kurulca yapılma§! i§tenilen diğer görevlerin ifası
j-Şubelerden bir veya bir kaçının feshi:

Kararlar Genel Kurul' a katılan Delegelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Ancak ttizük değişikliğine
iliŞkin kararlar toplantıya katllanların üçte iki çoğunluğu ile allnacalftır. Tüzük değişikliğihin göİOşü|mesi
için teklifin ya Genel Merkez Yönetim Kurulundan ya da Genel Kurul Delegelerinin en az üçte ikisinden
gelmesi gereklidir.

MADDE 13 - Genel Merkez Genel Kurulu kararları dernek merkezindeki ve şubelerdeki ilan tahtastnda 15

gün askıda bırakılaıak üyelere duyurulur. Gene] Merkez Yönetim Kurulu kararlyla TRAC web sayfast veya
TRAC'ln mevcut diğer yayünlaİında da duyurulur.

MADDE 13ı - DANIŞMA TOPLANTİI-ARI:

Genel Merkez Yönetim Kuıulu, gerek gördüğü durumlarda her çağrl bölgesindeki şubelerin katılımıyla
Danışma Toplanııları yapabiIir.

Merkez Yönetim Ku.ulu, şubelerin bazılarıncl
lanlları yapabiQ.danı



Bu toplantl|ara Genel Merkez Yönetim Kurulunun daveti üzerine eski Genel Başkanlar veya Şube
Başkanla , eski Genel Merkez veya Şube Yönetim ve/veya Denetim Kurulu üyeleri de davet edilebilir. Bu
ıoplantılara Doğal Üyeler veya Şeref Üyeleri de davet ediIebilir. Davet-halinde,
bölgedeki şubeler dışındaki şubelerden de katılımda bulunabilir.

MADDE 14- l5 asil 15 yedek üyeden oluşur. 15 asil, 15 yedek üye Genel Merkezin
diğer iIler farkı olmaksızın seçilir.

Seçim genel kurul tarafindan aksine bir karar alınmamlş ise gizli oyla yapılır.
yedek üye ayrı ayrı oylanır.

Seçim sonucunda adaylar aldıkları oy sayısına göre büyükten küçüğe doğ.u sımlanlr v€ en çok oy alan ilk
15 aday asil, sonraki l5 aday yedek uyeler olarak seçilmiş olurlar

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilmek için adayların haiz olması geıeken şartlar
şunlardır:

a-Demekte en az 6 aylık asil üye oImak (şubeler için geçerli deği|)

b-Amatör Te|sizcilik belgelerinden birisine sahip olmak.

MADDE 15 - Genel Merkez Yöneıim Kurulu seçimini müteakip en az üç gün içinde toplanarak aralarında
bir Genel Başkan, dört Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel sekreter, bir Genel Sekreter Yard|mc|sı. Bir
de Genel sayman seçerek görev bölümü yapar.

MADDE 16- Genel Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki hususIan yerine getirir:

a-Demeği tem§il etmek ve bu hususta kehdi üyelerinden biri veya bir kaçına yetki vermek. Gerekli
gördüğü yeİlerde Demek faaliyetlerini yürütmek amac|yla temsilcilik veya Genel Kurulun verdiği genel
yetki çerçevesinde şubeler açmak,

b-Genel Kurulun Demeğin Şubelerinin açıimasl veya kapatılması yönünde aldığl kararlarü yürütmek ve
ilgili şube kurucu kurullarına yetki vermek

c-Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

d-Demek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine yüklediği diğer işIeri yapmak. demeğin amaç maddesinde
yer alan hedeflere ulaŞmasına yönelik çalışmalan yüdtmek ve yetkilerini bu yönde kullanmak.

e- Genel Merkez Genel Kurulunu tüzük hükümleİi içerisinde toplantlya çağlrmak

f-Demeğin tüm diğer işlerini yürüıınek. Demek arnacı doğrulfusunda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından,
öz€l sekörden ve şahtslaıdan araç gereç. cihaz. makina vesairenin ilgili mevzuaıa uygun şekilde hibe^ bağış
yoIuyIa kabulü ve sattn alımının gerçekleştirilmesi:

g_Amatör Telsizcilik stnavlarıntn düzenlenmesi Ve yürütülmesi hususunda yetkili Düzenleyici
Kurumlara önerilerde bıIluhmak, mevzuatln öngörmesi durumunda Deanek adlna sınava müşahit veya
imtihan komisyonu üyesi olarak katllacak üyeleri belirlemek ve görevlendirmek

h-onur Kuİulunun kararlarını uygulamak

i-ida.i, mali. adli, icraitakibatlar yapmak

j-Demek adlna bildiİi, beyanname ve benzeri yayınla.ı. en bğyük mülki amire 24 saat önce veya ilgili
mevzuattn öngöıdüğü diğer usulleılc haber verilmek şartı ile basına verebilmek, dağıtabilmek

k-Şube Genel Kurulun da ibra edilemeyen Şube Yönetim Kurulu için hukukçulardan alınacak görüş
çerçevesinde dava açmak, Şube oenel KuruIunu olağanlıstu toPlantlya çağlrmak

l_Derneğin ihıiyacı olduğu konulardaki taşınmaz mallar ile ilgili olarak, Genel Kurül'un kendisine },etki
verdiği işlemlerin tamamlnl yürütmek.

cMYK'n|n karar ve imza aşamasına
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n-TRAC'ın hak sahibi olduğu bütün taşınır ve taşlnmaz mallarlnl. ayni ve nakdi değerlerini ilgili mevzuat
kapsammda basiret ve özen içerisinde korumak ve yönetrnek, bu yönetim ile ilgili o
gereken sözleşmelerin imzalanması, TRAC'ln amaç ve hedeflerine yönelik hizmet ve
ve ulus|ararası kal,ııak sağlay,cl faaliyetleri yürütmek,

o-Genel Merkez Yönetim Kurulu tüm bu işleri T.C Kanunlan ve Demek
}ürütiir. Kaİar|arünı ekseriyetle alır.

MADDE 17 - Genel Başkan, Cenel Merkez Yönetim Kuruluna Başkanlık eder,
adına demeç ve biIgi verir- Genel Başkanın her türlü ça|ışması^ Genel Merkez
kararlarına bağlıdır. İönetim Kurutu toplantılaflnda al!nacak karar]arda oy]ar eşit olursa başkan-ın oyı.ı iki o1,

hesap edilir. Temsil görevini Madde-2l de belirlenmiş usuller içinde gerçekleştirir.

MADDE l8 - Genel Başkan Yardümcılanndan biİ tanesi, Genel Başkanın uygun gördüğü ve yaz, ile
görevlendirilmesi halinde ona vekalet eder, Genel Başkan Yardümcılalt idari, teknik ve mali konularda
görevlendirilirler.

MADDE 19 - Genel sekreter : Genel sekreter Genel Merkez Yönetim Kurulu'na ka§l. Demeğin bütün
demirbaşlarından, gelen - giden evrak, Dernekle. Kanunu' na göre tutulmasl gereken bütiin defter ve
evraktan, Demek hesablna yaptlğı bütün harcamalardan, Demeğin btitün böIürn ve eklentilerinden.
çallştırıIan personelin amiri sıfatı iIe denetim ve disiplininden, Demeğe gelen ve giden posta. kolivesaireden
ve Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevlerden sorumludur.

GÖREVLERl

l-Bütiin gelen ve giden yazüşmaları yapar, zamanında yapılmas| ve usulüne göre arşivlenmesi için özen
gösterir.

2-süreklilik arz eden ve bir takvime bağlanmış toplantl, seminer, kurs vesairenin zamanında yapılmasını
takip eder, gerekli durumlarda sözlü, yazIı, ilan şeklinde ikazlar yapar. OIuşmuş veya oluşcak aksaklıkları
derhal Cenel Başkan' a bildirir.

3-Genel Merkezi Mührünü ve yıl sonunda arşivlenmesinde yarar bülunan her türlü evrağı emniyetli
şekilde muhafaza eder. Genel Merkez'e ait bütün demirbaşlarln emniyetli şekilde muhafazası için gerekli
düzenlemeleri gerçekleştiriı

4-Şubelerlç olan yazışmalam özen gösterir, Şubelerin süreklilik arz eden ve takvime bağlı işlerinin
zamanında yapılabiImesi için işin zamarıından önce yazı]! uyarıda bulunuı,

5-GeneI Kurul öncesi yaptlmasl gereken ıoplantl yeri düzenlemesini, mülki amire başvurulması gibi
gerekli bütün ön hazırlıkları yapar, Genel Kurul öncesi hazlrlanması gereken bütün raporların bir dosyada
toplanmasünü sağlar.

6-Genel Kuıul'4 şubelerin ve Demek GeneI Merkezinin takvim esaslı işlemlerinde meydana gelen
aksakhklar, zamanında hazlrlanmayan raporlar gibi konularda bilgi sunmakla yükümlüdür.

7-Tüzükte gösterilen kurulların üyelerini, çalışma şekillerini, toplanma ve.aPo. sunma tarihlerini gösterir
bir çizelge hazırlar, listede asiI ve yedekleri belirtir, bu listeleri ve listelerde olacak her değişikliği ilan eder.

8-Üye Kütüğunün düzenli tutulmaslnı ve üy€ girişle.inin şubelerçe düzenli yapllmasını denetler

9-Demek Merkezindeki ve ekIentilerindeki araç ve gereçIeri süİekli kontrol altünda nıtar.

lo-Gene] sekreter. Tüzüğün 19. Maddesinin (1-7) bentlerinde işaret edilen bütün hususlarda münferit
imzasl ile yazışma yapar. Yönetim Kurulunun vereceği karar ile demeği temsil edecek, tüzük doğrultusunda
bütün hukuki İŞlemleri ecektir. Yönetim Kurulu belirli hususlarda derneğ temsil yetkisine karar

Genel Başkan ile birlikte atacakları imza ile
,!"sil 

mümküi 
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l l_Genel Kurul, Genel sekreter'e ücret ödenmesi, ödenecek brüt ayltk miktarınln
Sekreterin mesaisi ile çalışma koşullarının saptanması konusunda yetkilidi..

l2-Genel Sekreter Yardımcısı, GeneI Sekreterin kendisine yetkisi alanında
bölümleri yerine getiriİ. cenel sekreter Yardımcısı, (9) numa.all bentte zikredi

MADDE 20 - Genel Sayman: Derneğin mali işlemle.inden sorumludul.
tutulması zorunlu olan tüm defterleri düzenli şekilde ıutar, demeğin kasa mevcu
gelirlerini banka hesablna yatlnr, posta çekleri hesaplarını kontrol eder, cemiyet adına
eder. banka hesabına yattnt, Genel Merkez Genel Kurulu ve/veya Genei Merkez Yönetim Kurulu'nca kafara
bağlanan ve kendisine yaayla bildirilen ödemelefi yapar.

MADDE 2l - Demeğin ),urt içi ve yurt düşında temsili agğıdaki esasla.a tabidir:

a-Genel Başkan demeğin ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun §embolik temsilcisidi., demeği ve
Yönetim Kurulunu temsil eder. demeği ilzam edecek imza yetkisi Genel Başkana aittir.

Ödemelerde Genel Başkanın ve Genel Saymanın birlikte imzalafl şaıttır. Genel Merkez Genel Kurulu veya
Genel Merkez Yönetim Kurulunun yazılı kararı doğrultusunda yapılacak ödemelerde Genel Sayman veya
Genel Başkan münferiden imza ile ödeme yapabilir.

b-Demeğin günlük işlerine ait yazllar ve üye mekauplarına cevaplar Genel Başkan veya onun ve.diği
yeıkiye istinaden Genel Başkan Yardtmclsl, Genel sekreter veya görevli üye tarafından imzalanır.

MADDE 22 - Gene| Me.kez Yönetim Kurulu en az altl ayda bir toplanlr..Toplanİlar üyelerin yarldan bir
faz lasının kaİlmaslyla yapılır. Başkanın katılmadığ| toplantıIara Genel Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve
Başkanın yetkilerini kullanlr. Toplantüya katılan ve katılmayan üyeler karara yazılır.

Demekler mevzuatlnda yapllacak değişikliklerle güvenli elekronik imza ile görüş bildirme suretiyle
karar allnmasl veya sanal ortamda toplantü yapılabilmesi hususu sakhdüt.

Toplantıya katılan üyelerin yarldan fazlaslnın oyı ile kararlar alınlr. Yönetim Kurulu; l6la rnaddesi
gereği, Genel Başkan veya Genel Başkanın görevlendirmesi halinde Genel Başkan Yardlmcısı, Genel
saüman ve Genel sekreterden oluşan Yürütme Kurulu'nu belirleyebilir. Yürtltme Kurulu^ derneği temsil
eder. Yürtltme Kurulu, demeği temsil yetkisi ile ttlzük hükümleri doğrultusunda bütün hukuki işlemleti
yapabilme yetkisine haizdir.

MADDE 23 - Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantıla.ına öziilsüz olarak arka arkaya üç kez katllmayan
Yönetim Kurulu üyesi isıifa etmiş §ayllır ve yerine birinci slradaki yedek üye atanlr. Aynı şekilde istifa,
ölüm, uzun süreli hastalık ve seyahatler gibi nedenlerle gelemeyecek üye yeİine birinci yedek üye atanlr.

MADDE 24 - Genel Merkez Yönetim Kurulu b€liıli konularda çalüşma grupları oiuşturabilir. Grupların
çalışma konuları, sınıılafl ile süreleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir v9 yazılı o|a.ak
kendilerine bildirilir.

MADDE 25 - Genel Merkez Denetim Kurulu. Genel Merkez Genel Kurulu taraflndan gizli oyla beş asilve
beş yedek üyeden o|uşcak şekilde seçilir. Denaim Ku.ulu adayhğında 14. madde şaİtları aynen geçerlidir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu. Denetim Kurulü adaylarının listesini hazlrlar ve Genel Kurula seçim için
sunar. Genel Merkez Denetim KuruIu yılda asgaİi 2 kez topIanlr. ilk toplantısında arasmdan bir başkan seçer
ve oluşan kurulu GeneI Merkeze tüm iletişim bilgileri ile birlikte yazılı olarak bildirir. Toplantılar Başkan
dahil diğer dört üyenin de kat|lmasıyla yapılır. Kurul Denetim görevini tespit edeceği bir program

çerçevesinde yapar. Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman demek organla ndan herhangi
birisini isıeyebileceği gibi şubelerin de dehetlenmesini talep edebilir. Defnekler mevzuatünda yapılacak

göre
demek

imza ile
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MADDE 26 - Denetim Kurulunun Görevleri

Genel Merkez Denetim Kurulu aŞağtdaki görevleri yerine getirmekle sorurcludur:

a-Derneğin gelir ve giderlerini denetler, bun|ann tüzük, Demeklet Kanunu
kararlarlna uygun olup olmadığ|nI denetler.

b-Demeğin tutulması gerekli detİeılerinin kanuna göre tuiulup fufulmadığınl
tufu|malarlnl temin eder.

kuruIuş gayesine uygun olup olmadlğınt kontrol eder. Varsa aksaklıkları tespit edeı ve bir rapotla yönetim
kuruluna bildirir,

d-Nitelikleri yıkarıda belinilen denetleme sonuçlarını yılda iki kere hazırlayacakları bir raporla Genel
Me.kez Yönetim KuruIuna bildirirler, bu.aporlaİ tümüyle veya özet olarak Genel Merkez Geneı Kuruluna
bildi.ilir.

e-Denetim raporlarü Demekler Kanununun ilgiIi hükümleri çerçevesinde üyelerin de bilgisine sunulabilir.

f-Genel Merkez Denetim Kurulu gerektiğinde şubeleıide denetler. Şube denetlemelerinde Şube Denetim
Kuıulu ile işbirliği yapabilir. Denetim sonuçlarünün bir nü§hasını şubeye ve Genel Merkeze iletir.

g-olağandışt durumlarda. Genel Merkez Denetim Kurulu şubelerin veya Genel Mefkezin denetlenmesi
arnacüyla yerkili bağmstz denetim olganizasyonlartna başwrulmasünı isteyebilir. Bu ancak Denetim Kurulu
üyelerinin % oraİit onayl alınamk ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun bilgisiyle yapılır. Bu durumda
deneıim gidefleri denetlenen biİimin bütçesinden karşllanır.

XIV _ GENEL MERKEZ ONUR KURULU

MADDE 27 - Genel Merkez Onur Kurulu. Genel Merkez Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen beş asil
üç yedek üye den oluşur. En fazla oy alan ilk beş aday asil üye diğer üç aday da yedek üye olurlar. Onur
Kıırulu üyelerinin adaylığında l4.madde şartları aynen geçerlidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu. aday
listesini düzenleyerek Genel Merkez Genel Kuruluna sunar.

MADDE 28 - Genel Merkez onur Kurulu şu görevleri yerine getirir.

a_Demek üyeleri araslndaki ihtilafları. üyelerle Yönetim Kııru|u araslndaki ihtilaflatü ve Yönetim Kurulu
Üyeleri arasındaki ihtilaflan çözttme bağlar.

b_Tüzüğe göre Yönetim Kurulu taraİndan Dernekten çüka.tılma talebi ile kendilerine sevk edilen
üyelerin savunmasünı alarak durumlarını inceler. savunmasl istenilen üyeler, salunma daveti 8eldikten sonra
azami l5 gün içerisinde saltnmalar|nı onur Kuruluna iletmek mecburiyetindedirler. Savunmanın belinilen
süre içinde verilmemesi dıırumunda onur Kurulu reysen takdir hakkınl kullanır ve çtkart|lma hakkında
gerekli kararı vetip Yönetim Kuruluna iletir.

c-Onur Kurulunun üyelereverebileceği cezalar şunlardır.

l-Uyarma : llgiliye davranışla.lntn uygunsuz görüIdüğünün bir yazı ile bildirilmesidir.

2-Tesisten Geçici Çtkaıma: Üyenin kazandtğı tüm haklardan oniki aydan fazla olmamak üzere yoksun
blraktlmast ve bunun iıgiIi görülen üçüncü şahıslara da duyurulmasldır.

3-Üyelikten Kesin Çıkarılma : Üyeliğin kazandırdığı tüm haklardan süresiz olarak yoksun kalınması
gereği için Yönetim Kuruluna görüş bildirir- Kesin çlkarma Yönetim Kurulu Kararı ile olur.

MADDE 29 - Onur KuruIuna şikayetler yazılı olarak Yönetim Kurulu nezdinde yapılır. Yönetim Kurulu
durumu onur Kurulu üyelerine bildirerek onur Kurulunu topIantlya çağırır. Demekler mevzuatında
yapılacak değişikliklerle güvenli elektronik imza ile görüş bildirme §uİetiyle karar alınması veya sanal

e yii,ıclinl kurulil
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c-Demeğin çalışmalarının ve aldığı karar|arın. kanun]ar, yönetmelikler ve TRAC tiizüğüne ve demegin

ortamda loplan!t hususu saklldtr, Yöneıim Kurulu gerekıiği zaman şikayel olmadan da onur 
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toplanmalarını gerektiren başka bir neden olduğunda
karşı sorumludur. Onur KuruIu kararlarına, yapılacak
kurulun kararı kesindir.

MADDE 30 - Şubelerin kuruluşu ve çalışmalan :

toplanür. Onur Kurulu çalışmalarınd
ilk Genel Kurul ıoplantısında iti

\a-Demek kamuya yararlı demek olma sıfatı ile yurdun her yerinde Genel Merkez
Yönetim Ku.ulunun bu kaİaı doğrulfusundaki izni ile il, merkez ilçe, ilçe ve köylerde b
şube açabiliı.

b-Henüz TRAC Şubesi bulunmayan yerlerde kurulacak yeni şubeler. Madde 30-a bendi doğrulfusunda
Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı iIe yeıkili kılınan en az üç kişi taraindan gerekli yasal
formaliteler ye.ine getirilerek açılır. TRAC Şubesi bulunan il'de yeni bir şubenin kurulabilmesi için Madde
30-a bendi doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kuİulu'nun karall ile yetkili kıllnan asgari onyedi (l7)
kişinin mevcudiyeti aranır.

c-Yeni açllan şubede ilk Genel Kurul toplantısı yaptlana kadaİ kurucu üyeler Yöneİim Kuruıu olarak
görev yaparlaf,

d-Şubeleİin Yönetim Kurullan bütün kararlarından ve yaptlklarından dolayı silsile halinde Şube Genel
Kurulu, Genel Merkez Genel KuruIu ve Cenel Me.kez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

e_Şubeler bülten ve bfoşür dlşlnda yayın yapamazlar. Derneğin genel yaytn organtna her şube yazı
göndetmek zorundadır. Bu yazılar şubelerin faaliyeti ile ilgili otabileceği gibi genel olarak İadyo amatötIüğü
ve elektronik konusunda olacaktır. Bülten yayınlanmasl durumunda Demekler Kanununun ilgili
hüktimlerinin göz önüne alınmasl ve cenel Merkeze her sayının bir ömeğinin gönderilmesi zorunlüdur.
Şubeleı demek adına bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar yapamaz. Ancak tüzükte telirtilen hususlara
uygun olmak şarİ ile yapmüş olduklarl faaliyetler hakkında açlklamalar. tanıtlmlar yapabilirler. Genel
Merkezden izin almak kaydıyla web sitesi düzenleyebilirler.

f-Şubeleı Genel Merkez Genel Kurulu toplantı ıaıihinden l5 gün önce faaliyetlerini ve hesap durumlarını
Genel Meıkeze bildirirler. Demekler Yasasl hükümleri gereği vermekle hükümlü oldukları YılIık
Beyannameyi Şubat ayı sonuna kadaİ verrnek ve bir nüshasını Genel Merkez Yöneıim Kuruluna iletmek
mecbuf iyetindedirle..

g-Şubelerin a},rı bir tüzüğü yoktuı bu tüzük şubeler için de geçerlidir.

h-Şubeler BTK ve diğer resmi dairelerle demeğin tümünü ilgilendiren konularda ve demek amaçlanna
ters düşecek konularda yazışma yapamazlaı, Yerleşim yerlerindeki resmi dairelerle demek amaçlannü
gerçek|eştirmeye yönelik yazışma yapabilirler. Bu yazışmaların bir nüshasını Genel Meıkez Yönetim
kuruluna iletirler.

i-QSL büro hizmetleri şubeler için de Genel Merkez vasütastyla yapılır.

k-Şubeler basın ve yayın organları ile TRT ve Ajanslarla Demeğin amaç ve çallşmalanna ters düşecek
şekilde temas kuramaz ve tanıtına konusunda Genel Merkez Yönetim Kurulunun veya Tüzüğün sapıadığı
esaslam uymayan beyanat vercmezler. sosyal Medyaya akarılacak bilgiler konusunda aynı esas|ar ve Genel
Merkez Yönetim Kurulunun bu konuda saptayacağı esaslara uymakla yükümlüdü.ler.

l-Şubeler, Yönetim Kurulu Başkanları tarafından temsil edilirler.

m-Şubeler Genel Merkez Yönetim Kurulu taraf|ndan verilmiş kaıar ve direktitler doğrultusunda hareket
etmekle yükümlüdürler.

n-Şubeler tasdikli demirbaş defte.i tutmakla yükümlüdür. Demirbaş defterine yapılacak her yeni kayına.
sayfanln onaylı fotokopisini Genel Merkez Genel Sekreterine gönderilerek bilgilendiri|ecektir. Röle, altcı
veriçi cihaz ve diğer teknik malzemenin şube demirbaş defterinde kayıt altında tutulması zorunludur. Kayıtlü
malzemenin demirbaştan düşüm işlemleri Genel Merkez Yönetim Kurulunun bilgisi ve yazılı onayı ile

JTiimkündür. Geçici olarak (tılünç olarak) üyeler taİaflnca şube kullanlrİıına ıahsis edilen malzeme bu ,lr§tr*ffi_rffi



muhafazasmdan ilgili şube sorumluduİ. Bu işIem|erle ilgili uygulama usulleri Genel
Kurulunca yaylmlanacak yönetmelik hükümlerine tabidir,

MADDE 3l - Bir şubenin Gehel Kurulu o şubeye kayıtll ve hiç aidat borcu buIunm
meydana geIir. Genel Kurul bu üyelerden en az yarldan bir fazlasıyla toplanır.
bulunanların çoğunluğu ile verilir.

a-Şube olağan Genel Kurulunun en geç üç (3) senede bir yapılması zorun|udur. Şubeler d
Kurul toplantılannı Genel Merkez Olağan Genel Kurulunun yapılacağı yıI içerisinde Temmuz
kadaı lrapmakla mlikel|eftirler. Şube yönetim kurulu gerekli gördüğü halletde her sene
Kurulunu olağan topIantIya çağırabilir.

ayl sonuna

şube Gencl

b-cenel Kurula katllacak üyeler en az 15 gün önceden toplantınln günü, yeri, saati ve gündemi Dernekler
Yasastntn öngördüğü şekilde ilan edi|mek suretiyle haberdar edilirler. toplantlya çağürülırlar. Duİum
mahallin mülki amirine yazt ile bildirİlir.

c-Şube Genel Kurul Toplanttsl şubenİn bulunduğu yerde yapılır. Toplanü geri bırakıldığı taktirde l0.
Madde ile ilgili hükümler uygulanır,

d-Genel Kurulu toplantıya şube yönetim kurulu çağırlr. olağanüstü toplantl için tüzüğün ll. Maddesi
uygulanır.

e-Şubeler, Genel Kurul sonuç bjldiriminin bir örneğini toplantıntn yapıldığı tarihi izleyen otuz gun
içinde mülki idare amirine ve demek Genel Merkezine bildirmek zorundadıriar.

MADDE 32 - Genel Kurul toplantlsı l0. maddede gösterilen şekilde yapılır, yalnız burada liste şube
Yönetim Kunılunca hazırlanır. Toplantı için bir Başkan, bir Başkan Yardtmctsl, bir de Seketer seçilir.
Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler yeni yönetim kuruIuna verilir. Şube Yönetim Kurulu bunlann
birer kopyasını Genel Merkeze gönderir,

MADDE 33 - Aşağldaki hususlar Şube Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

a-Şube organIaıının seçimi
b-Yönetim ve Denetim Kurulu raporıarlnın görüşülüp Yönetim Kurulunun ibrası
c-Yönetim Kurulunca hazrlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü
d-Şubenin feshi,
e-Mevzuata ve Genel Kurula yapılacak tekliflere göre Genel Kuru|ca yapılması belirtilen diğe. görevlerin

ifası.
f-Cenel Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçimi.

MADDE 34 -

a-Top|antıda kararlar gizli oyla alınır, top|antıya katılanların yarıdan bir fazlası ile verilen kaıarlaı
geçerlidir.

b-Genel Kurul Kaİarları şube merkezindeki i|an tahtasında 15 gün asılı bırakılarak üyelere dulurulur ve
al|nan kararlar ile kongre tutaİak suretleri 15 gün içerisinde Genel Kurula katülanlartn listesi ile birlikte
Genel Merkeze bildirilir.

XYİI _ ŞUBE YÖNETiM KURULU

MADDE 35- Şube Yönetim Kurulu, şube Genel Kurulu taraflndan 14. Maddenin a ve b bentIerinde
belirtilen şartlan havi dernek şubesi üyeleri arasından seçilir. GizIi oyla yapılan seçimde en fazla oy alan beş
üye asil, beş üye de yedek olaİak seçilmiş sayılır. Şubelerin kurucu kurulu üyeleri için lisansll radyo amatöf{l

den yetki alıp şubeyı

-y
olma şartı aranmaz, yalnızca tercih sebebidir. Kürucu kurulun Genel
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Bu Cenel Kuruldan sonra yapılacak ilk Genel Kurulda adayların ve asil üye seçilenlerin en az üçünde
lisansh amatör olma şanl amnlr. Bu esasların temel allnması şartı ile gizli oyla yapılan seçi
alan beş üye asil, üç üye yedek olarak sçilmiş sayılır.

MADDE 36 - Şube Yönetim KuruIu seçimi müteakip. üç gün içinde toplanarak ara
Başkan Yardımcısı, bir Sekreıer ve bir de Sayman seçerek aralannda görev bölümü
görev bölümü sonrasü oluşan Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve yedek üyeleri ile
Kurul delegelerinin tüm iIetişiıİ bilgileri Genel Merkeze 7 gün içinde bir yazı ile gönderiliı)

MADDE 37 - Şube Yönetim Kutulunun görevleri şunlardlr :

a-Şubenin tiim işle.ini }trütür.
b-Şubeyi ıemsil eder.
c-Şubenin gelir ve giderlerini tespit ve idare eder.
d_Üye adaylarının üyeliğine karar verir
e-Tüzük mucibince Genel Merkeze karşı olan yükümlülükleri yerine getirir.
f-Şube Yönetim Kurulu bütun görevlerini yaparken T.C Kanunları ve bu

zorunludu..
tüzük hükümlerine riayetc

MADDE 38 _ Şube Başkanl, Yönetim Kuruluna Başkanlük eder ve şubeyi temsil eder, toplanttları yönetit.
Başkanın her türlü çalışma§ı Yönetim KuruIunun karaİlarüna bağhdtr.

MADDE 39 - Şube Başkan Yardlmclsl, Şube Başkantnın uygun g6rdüğü zamanlarda ona vekalet edeı

MADDE 40 - Şube Sekreteri. Demekler Kanununa göre tutulması gereken şube defterlerini tutar.
yaz|şmaları düzenli olarak ),iırutür, yaaşmaları başkan ile birlikte imza eder, üye kayıt defteri, karar defteri,
gelen - giden evtak deflerinin tutulmast sekreterin sorumluluğundadür.

MADDE 4ı - Şube saymant. Demekler Kaİıununa göre tutulması gereken gelir ve gider defteri, bütçe.
kesin hesap ve bilanço defter|erini, demirbaş defterlerini tutar, mali evrakları tanzim eder. Başkanla birlikte
imzalar.

Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanlr, toplanı Başkan dahil diğer iki üyenin katılmasıy|a yapılır.
Kararlar ekseriyale alınır, Başkanln oyu bir oy hesap edilir. Toplantıya mazeretsiz arka arkaya üç kere
katllmayan üye istifa etmiş sayılır ve yerine yedek üyelerden birinci sırada olan atanlr. Aynü şekilde istifa.
öIüm ile devamll hastalık hallerinde yihe birinci sırada olan yedek üye atanlr, Yedek üyeleri başkan göreve
davet eder.

MADDE 42 - Şube Denetim Kurulu. Şube Genel Kurulu tarafı.dan gizli oy ile seçilen üç asil, üç yedek
üyeden oıuşur. En faz|a oy alan ilk üç üye asil üye, diğerleri yedek üye seçilmiş sayılırlar. Denetim Kurılu
Üye adayları için 35. Maddede belinilen esaslar ve prosedür geçerlidir. Şubelerin Kurucu Kurulu ğraftndah
oluşturulan Demekler Kanunu gereği olarak yapllan ilk Genel Kuruldan sonra yapılacak Genel Kurulda
adayların ve asil üyelerin en az ikisinin lisanslt amatör olması gereklidir. Şube Yönetim Kurulu aday
listesini düzenleyerek Şube Genel Kuruluna sunar. Şube Denetleme Kurulunun teşkili, ancak üye sayısı 30 u
geçtiği zaman söz konusudur. Şube bu müddet zarf|nda Denetleme Kurulu üyeliğine Genel Kurulda
seçileçek bir denetçi ile Denetleme Kurulunun görev|erini yerine getirir. Denetçinin lisanslı olmas| tercih
edilir, Şan değildi..

MADDE 43 - Denetleme Kurulunun görevleri şunlardlr :

Şubenin çalışmalannı 26. Madde esasları dahilinde denetler, denetleme son!çlaİnl yılda en çok dön en az
iki kere hazlrlayacakları bir raporla Şube Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetim Kuruluna bildirirler.
Bu raporlar tümüyle veya özetle Şube Genel Kuruluna da sunulur.

MADDE 4,tr- Şube Denetim Kuru]u yılda en az jki kez toplanır. llk toplantıda aralarında bir başkan seçerek
her toplantıda başkan dahi| en az iki üye ile toplanırlar, Şube Yönetim x.urulu
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MADDE 45 - Demeğin ve Şubeleıin gelir- giderleri şunlardtr :

a-Gelirler

t-Asil üyelerin aidatları
2-Özel ve tüzel kişilerin ve Devletin yapacağı ayni ve nakdi yard|mlar
3-Demek yayınlarındaı elde edilecek gelirler
4-Ders, Kurs, Konser, Konferan§, sergi, Yemek, Gezi, Müsamere. Yarışma. Piyan

yayln satüşları gibi kaynaklardan elde edilecek gelirler.
s-Genel Merkez ve şubelerin birbirlerine yaptıkları ayni ve nakdi yardımlar
6-Amatörlerin kuIIanımı için bastırülacak matbu kağ(, form ve defterlerden elde edilecek gelirler
?-Şubeler 49. Maddenin ilgili bentlerinde belinildiği şekilde bağış gelirlerine sahiptirler
8-Altyapl katülIm paylarü: Şubelerin imkanlanyla kurulmuş a|tyapıların giderleri Şube Yönetim Kurulu

tarafindan b0tçeIendirilir ve her üyeden tahsil edilir. Bu altyapılar için tahsil edilen altyapi katılım payı
cenel Merkeze gönde.ilmez.

9-TRAC' ın taşınır ve taşınmaz malları ile lıaklarının işletilmesinden ya da kiraya veriImesinden sağlanan
gelirler ile taşınır değerlerin gelirleri.

I0-TRAC tarafindan veya TRAC'ln amaç ve faaliyetlerine katkı sağlayacak işletmeler ile kurulacak
onaklıklar, şiıketler, eğitim kurumları, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağIanacak gelirler.

ll-Demek amactni gerçekleştirmek için Tiizüğün gerektirdiği her türlü çalüşmalardan elde edilecek
gelirler.

l2-Katkl Payları: Genel Merkez bütçesinin kapsamına girer. Asil üye başına yülltk 5.- TL dir. Bu miktar
içinde bulunulan yılda üyelerden ıahsil edilerek bir sonraki yılın Man ay! sonuna kadar muhteviyatı
belinilerek Genel Merkez hesabına aklarılır.

b-Giderler

Demeğin amactnın gerçekleşmesi için Genel Merkez ve Şubelerin yapacağı faaliyetlerin türnü için
gerekli harcamalardır. Bunlara IARU ( International Amateur Radio Union ) aidatları ve a]tyapl giderleri
dahildir.

lJARU Aidatlar| : Genel Merkez bütçesinin kapsamına girer. Lisanslı asil üye başına yıIlık l ,85 CHF (

lsviçre Frangl ) karşıllğı TL dir. KarşlIığın htsap]anmasında hava]e günündeki T.C Merkez Bankası döviz
satış ku.u esas alınlr. Şubeler bu aidatı içinde bulundukları yıi üyelerinden talısil eder. Bir sonraki yılın ocak
ayı sonuna kadar muhteviyatı belinilerek Genel Merkez hesabına gönderilir. Toplanan aidatlar Genel
Merkez Saymanı ta.afından süresi içerisinde lARU ya ödenir.

2- Altyapl Giderleri : Genel Merkez bütçesinin kapsamüna girer. Altyapı giderleİi ise röle, link, kulüp
istasyonları, beacon ve benzeri Gene| Merkezi demirbaşına kayıtlı olan teknik alt yapınün ıemin onanm.
zorunlu yenileme. enerji ve ruhsat hatç|arını kapsayan harcamalardır.

3-Haberleşme Araçları ile ilgili giderler: Şube olanaklanyla oluşturıılan, protokoller mucibince hibe
olarak alınan veya üçüncü şahıs ve kurumlardan hibe yoIuyIa elde edilen habeıleşme araçlar|nln vergi.
sigorta. yaktt ve diğer masrafları. aracın tescil edildiği şube tarafindan karşılanır.

MADDE ,16 - Gelir ve giderler;. Bütçe esasları 49.maddede beli.tildiği şekilde geçerlidir. Yöneıim
Kurullan zorunlu hallerde fasıldan fasıla aktarma yapabilmekle bi.likte. bu hüküm IARU aidatı için
uygulanmaz ve her durumda IARU aidatı konusundaki yükümlülüğün zamanında yerine getirilmesi için
gerekli önlemler alınır. 4g-maddenin 4. bendine göre ödenmesi geteken Genel Merkez katkı payı da aynı
hükümlere tabidir.

MADDE 47 - Demek; Genel Merkez ve Şubeler için ga}rimenkul iktisab eder ve gerekli olduğu takdi.de
Genel Kurııl kararı ile üçüncü şahıslara satabilir. Alım için Denetleme KuruIu ve Hukukçu görüşü. satmak
için ilaveten Genel Kurul onayı alınlİ. Demekler Kanunu uyarınc4 demek gereği kadar gayrimenkuIü
ikametgah, lokal, istasyon, dinleme tesisi ve sosyal tesisler, eğitim merkezleri şeklinde iktisab ve istimaI
debili., tasarruf edebilir.
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MADDE 48 - Demek amaclnü gerçekleştirmek ve faaliyerlerini yürütebilmek için ihtiyaç d
yönetim kurulu kararl ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet a
olabileceği gibi nakit olarak ta yapllabiIir, Ancak bu borçlanma, dcrneğin gelir
karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapll

halinde

\.

MADDE 49 - Bütçe esaslan :

l-Gene| Merkez; dlş temsil, konferans, ülke genelini kapsayan çalışma
Merkez Yönetim Kurulu üyelerini veya Şubeleri görevlendirebilir.

türü özel

Bu t'aaliyetler en geç biİ önceki bütçe döneminde planlanarak bütçelenir ve/veya ani gelişen durumlarda
Cenel Merkez Yönetim Kurulu onayı ile giderleri kısmen veya tamamen Genel Merkezce üstlenilir.

2-Genel Merkez ile Şube bütçeleri; çalışma mekanı kirası. bu çalışma mekantntn elektrik. su, ısıtma
giderleri, PTT veya kargo hizmetleri ve zorunlu çalıştınlacak personel aylıkla ile demek amactna ve
görevine uygun faaliyetleri kapsar. Madde 45 ve 46 Hükümleri sakl|dır.

3- Derneğin kamu yaranna çalışan dernek olması sebebiyle çalışma mekanı temini konusunda kamu
kuruluşları ile protokoller çerçevesinde işbirliğine giıilerek kira harcamaları asgariye indirilmelidir. Kulüp
istasyonu cihazları ve afet haberleşme sistemleri, kamu yaiarüna çalışan demek olması sebebiyle. Genel
Merkezin üye ayni bağışt gibi olanaklarla elde etmesi halinde şubelerin kullantmına tahsis edilir. Kamu
yaran statüsü ve imzalanmüş protokoller sonucunda ayni veya nakdi bağışla elde edilmiş olanların dlşındaki
ve/veya Şubelerin kendi imkanları ile elde ettikleri kulüp istasyon cihazla.ı, teknik ekipmanlar ve bunlara ait
yardlmcı malzemeleİ ( Gehel Merkezce tahsis edi|miş olanlar hariç ) ilgi|i şubenin malı olup demirbaşına
geçi.ilir. Şubelere yaptlan ve münhasıran şube kullanlml için yapılan koşullu bağışlar da şube demirbaşına
geçirilir. Bu teçhizat komşu bölge veya illerde yap!lacak özel çaIışmala,ra az^İni iki hafiallğtna geçici olarak
Genel Merkezce tahsis edilebilir. Geçici olarak ekipmanı kullanaı şube ikinci haftanın sonunda ekipmanları
teslim etmekle yükümlüdür. Bu konudaki koordinasyon Genel Merkezce yapılır.

ProtokolIer mucibince veya gümrük muafiyeti ile elde edilmiş cihaz ve ekipman Genel Merkezin mutlak
idaresi altındadır. Şube kendi imkanlan ile e|de etmiş olduğu cihaz ve ekipmanı, Genel Merkez Yönetim
Kurulunun görüş ve iznini alarak satabilir, devredebilir. takas edebilir.

4-Yıllık üye aidatı 12 TL dır. Üye aidatları içinde bulunulan yıl içerisinde tahsil edilir. Genel Merkez
katkı payt üye başına 5 TL dit. Bu ödentiler Gene| Kuru|un kararı ile değiştirilebilir. Bir önceki yılın Genel
Merkez katkı pay|art. şubelerce içinde bulunulan yılln Mart ayl sonuna kadar Genel Merkeze gönderilmek
zorundadır. Bu konuda şube yönetim kurullan sorumludur. Gecikme halierinde Medeni Kanun Yasası ve
diğer mevzuatın amir hükümleri geçerlidir, yapırım uygulanır. Demek asil üyelerinin aidatınl ve IARU
yıllık ödentisini, demek pasifüyesinin ise aidattnl süresinde ödememe§i halinde iletilecek tebligat ile. 7 gün
içinde ödenmeyen borcu her ay için yasal gecikme zammı ile ödemesi. aksi takdirde tanlnan süfenin
bitiminde tüzüğün 7/g maddesi uyarınca üyelikten çıkanılacağı bildirilir.

5-Bağtşlar : Kural olarak nakdi bağışlar Genel Merkez ve Şubeler tamfından toplanır.

MADDE 50 - Demeğin feshi Demekler Kanununa göre yapıllr. Fesih kararlna Genel Kurul yetkilidir. Fesih
kararı veren Genel Kurul. cemiyetin mal vaİlığının. tüzüğünde beIinilen gayeleİe uygun olarak Radyo
amaıörlüğü ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kanuna uygun olarak kurulmuş bir başka demeğe
veya böyle bir d€mek fesih tarihinde mevcut değilse amatöİ radyo istasyonu bulunan bir eğitim
müessesesine, böyle bir müessese yoksa Türk Hava Kurumuna bırakılmasına karar verir. Şubele.
feshedilince bütün mal varlıklannı Genel Merkeze b|rakırlar.

MADDE 51 - Demeğin din ve siyasetle, her tiirlü bölücü ve yıkıcı ideolojilerle alakası yoktur. Atatürk
iIkele.i ışığında teknoloji ve e]tktronik alanlnda gelişime ve yeniliğe açık ola.ak tüzi.iğü doğrultusunda
çalışacak, imzalamış olduğu protokoller çerçevesinde toplum hizmeti verecek, Radyo Amatör|üğü ve Radyo
AmatörIerinin hizmetinde olacaktlr.

MADDE 52- Genel Merkez, tiizükte yer alan temsil göİevi başta olmak üzere asgari temel yükümlülükleri
aricindeki üyeye hizmet İiteligindeki çalışmaları maddi olanakları çerçeve$nd2yeı.|ne getirir. Üye

lilmet:frinjn kfsarpı glaı$klar çerçevesind€l santanlr, Qpl- - p{ro,.v9 ,De.gilğit(hi.7T'bÇrin ısiı Üye
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aidatı kapsamtna alıntp allnmamas| veya bu hizmeılerin ücİetli yapllmaslnin saptanmast konusu GeneI
Mcrkez Yönetimi'nin yetkisindedir.

Şubeler tarafindarı ruhsat işlemleri yapılan rölelerin ruhsatlandırma işiemleri bittikten sonra Gene|
Merkeze Ruhsatın bir ömeği ile bilgi verilir.

IARU aidatlan ve cenel Kurul tarafından onaylanmış benzeri dış yükiimlülüklerin yerine getirilmesi
konusunda Genel Merkez, Şube Yönetim Kurulları ve her Demek Üyesi Tüzüğün hükümleri çerçevesinde
müteselsilen sorumludur.

MADDE 53- cenel Merkez. Ana Tüzük çerçevesinde lç Yönetmelik hazırlama yetkisine sahiptir.

MADDE 54 - Bu tüziığe bağlı olarak Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve diğer T.C. yasaları,
TRAC' |n bütün teşki|atları taraflndan hiyerarşik yasal straya göre tatbik oıunur.

MADDE 55- (GEÇiCİ MADDE) Şubeler bu tüzüğün kabul edildiği tarihten sonraki onbeş gün içerisinde

şube demirbaş kayıt defterinin tüm sayfalaıtnın kopyalarını, şube saymanı ve şube başkanın imza|arıyla
Genel Merkez Genel Sekreterliğine yollayacaklardır,ffi A*W
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