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GENEL KURUL
GÜNDEMİ

TARİH VE ADRES
İk nc oturumu ger bırakılmış olan Türk Ps kologlar Derneğ
33. Olağan Genel Kurulu, 19 Haz ran 2021 Cumartes günü
09.00 le 17.00 saatler arasında, Ş l Meydanı Par s Cad. 49B
Çankaya Ankara adres ndek
Çankaya Sahnes 'nde
aşağıdak gündemle toplanacaktır. Oturumda toplantı yeter
sayısı aranmayacaktır.

33. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ
Haz run Tesp t
Genel Başkanın Açılış Konuşmaları
Genel Kurul Başkanlık D vanının Seç m ve Yetk lend r lmes
2018-2021/I. Çeyrek Dönem Konsol de Faal yet Raporunun
Görüşülmes
2018-2020 Dönem Dernek Organlarının İbra Oylamaları
2021-2023 Dönem Dernek Organlarının Seç m
Kapanış

2

SALGIN
ÖNLEMLERİ

ÖNEMLİ HUSUSLAR
24.04.1930 tar h 1593 sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanunu, T.C.
İç şler Bakanlığının 30.10.2020 tar hl (CİMER) yazısı, T.C.
Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tar hl COVID-19 Salgın
Yönet m ve Çalışma Rehber ve T.C. İç şler Bakanlığının
11.11.2020 tar hl genelges n n am r hükümler ne dayanarak
yen t p Korona v rüsü salgını neden yle genel kurul
toplantısının düzenlenmes nde alınacak önlemlerden
başlıcaları aşağıda sıralanmıştır:
1. T.C. Ankara Val l ğ İl Umum Hıfzıssıhha Kurulunun
09.03.2021 tar h 2021/14 sayılı kararı uyarınca toplu etk nl k
yerler ne g r şlerde HES kodu sorgulaması zorunluluğu
get r lm ş olduğundan genel kurul toplantı salonuna
g r şlerde HES kodu sorgulaması yapılacak ve "RİSKLİ DEĞİL"
kaydı bulunanlar dışındak k ş ler n toplantı salonuna
g r ş ne z n ver lemeyecekt r. Genel kurul toplantı sahasına
g ren k ş ler n HES kodlarının saklanması gerekt ğ nden
toplantı salonuna g r şlerde HES kodları kare kodla değ l;
alfanümer k (ör. A1B2-AA11-12) olarak sorgulanacaktır.
2. Tıbb ya da bez maskes olmayan ya da maskeler ağız ve burun
boşluklarını tümüyle kapatmayan üyeler n salona g r şler ne z n
ver lmeyecekt r.
3. Salonda herhang b r amaçla bulunan her b rey n en seyrek k
saatte b r kez tıbb /bez maskes n değ şt rmes gerekmekted r.
D van, her k saatte b r maske değ ş m n ve k ş sel el ant sept ğ
(dezenfektan ya da asgar 70° alkollü kolonya türev ürün)
kullanımını hatırlatıcı anonslar yapacaktır.
4. G r ş ve çıkışlar le salon ç konumlanmalarda asgar 1 metrel k
k ş ler arası mesafe kuralı şlet lecekt r.
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5. G r şlerde, haz run tesp t nde ve oy kullanımı sırasında k ş ler n
b rb rler yle temasını engellemek amacıyla asgar beş (5) adet
banko oluşturulacak olup üye l steler s m veya k ml k
numarasına göre bankolara ayrıştırılacaktır.
6. Ortak kullanım amacı le kalem, broşür vb. materyal
bulundurulamayacaktır. Kalem kullanımı gereken hallerde ve
mza etme eylemler ç n b reyler n k ş sel (kend ler ne a t)
kalemler n kullanmaları gerekmekted r.
7. Ateşe eşl k eden öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı g b
ş kâyetler n vukuu hal nde bu bel rt ler gösteren k ş ler d van
tarafından en yakın sağlık kuruluşuna yönlend r lmek üzere
toplantı salonundan çıkarılacaktır.
8. Karant nada olması gerek rken karant na adres n terk etm ş
olan k ş ler n toplantıya şt rak mümkün değ ld r.
9. Salonun kl mlend rmes tüm havalı s stemle yapılacaktır.
10. Salonun g r ş ne ve salon çer s ndek ulaşılab l r noktalara
yerleşt r lecek d spanserlerde el ant sept ğ bulundurulacaktır.
11. Salonda koltuk şaretlemes bulunmamaktadır; ancak
katılımcıların tüm toplantı boyunca aynı koltuğu kullanması ve
mücb r sebep olmadıkça koltuk/oturum değ ş m yapmaması
gerekmekted r.

12. Toplantı süres nce paketl su dışında herhang b r çecek veya
y yecek kramı yapılamayacaktır.
13. Toplantı süres nce a dat ödemes alınmayacaktır. A dat
borçlarının banka transfer (EFT/havale) ya da kred kartı ödeme
tal matı kullanılarak ödenmes gerekmekted r.
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14. Katılımcıların toplantı alanına k ş sel taşıtları le ulaşması ve
toplantı alanında vale h zmet nden yararlanmaması öner lmekted r.
15. Kamu otor tes kararına st naden toplantıda k ş başı 6 m2 olmak
kaydıyla düzenleme yapılması gerekt ğ nden ve salon kapas tes
200 k ş le sınırlı olduğundan
a. Salona g r ş ç n hazır bulunan lk 150 üye salona kabul ed lecekt r.
b. Toplantı süres nce salondan çıkan beher üyen n yer ne yen b r üye
kabul ed leb lecekt r.
c. Organ seç mler ç n oy verme şlem başladığında, d vanda görev
almayan veya organlara aday olmayan üyelerden oyunu kullananların
salonu terk etmes talep ed lecek; salondan çıkan beher üyen n yer ne
yen b r üye, oy kullanımı ç n salona kabul ed lecekt r.
d. İdar görevl ler, salon görevl ler ve tekn k ek p nüfusu göz önünde
bulundurularak salonda her da m azam 150 üyen n bulunması
mümkündür.
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1. Türk Meden Kanununun oy hakkını düzenleyen 69. maddes
“Her üyen n genel kurulda b r oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen
kullanmak zorundadır.” hükmünü am r olduğundan genel kurulda
vekâlet le oy kullanmak veya kullandırmak mümkün değ ld r.

2. Kanunun “Onursal üyeler n oy hakkı yoktur.” hükmü uyarınca
fahr üyeler n genel kurulda oy hakkı bulunmamaktadır; ancak
toplantıya gözlemc olarak katılab l rler.
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3. Tüzüğün 12. maddes “Genel kurulda her üyen n b r oy hakkı
vardır (...)” ve 43. maddes “Şubeye kayıtlı bütün üyeler Genel
Merkez Genel Kurulu’na b reysel olarak katılma ve oy verme ve söz
hakkına sah pt r.” hükmü uyarınca Türk Ps kologlar Derneğ n n
genel merkez ve şubeler ne kayıtlı tüm üyeler Genel Merkez Genel
Kuruluna katılab l r ve oy kullanab l r.
4. Dernekler Yönetmel ğ n n genel kurul toplantı usulünü
düzenleyen 15. maddes “Genel kurula katılma hakkı bulunan
üyeler n l stes toplantı yer nde hazır bulundurulur. Toplantı
yer ne g recek üyeler n resm makamlarca ver lm ş k ml k
belgeler , yönet m kurulu üyeler veya yönet m kurulunca
görevlend r lecek görevl ler tarafından kontrol ed l r.” hükmünü
am r olduğundan genel kurula katılmak ç n üyel k kartı
göstermek zorunlu değ ld r; ancak nüfus cüzdanı, T.C. k ml k
kartı, ehl yet ya da pasaport göstermek zorunludur. Yasal
zorunluluk neden yle ve güvenl k amacıyla 19 Haz ran Cumartes
sabahı salona g r şlerde k ml k kontrolü yapılacaktır. Kontrollerde
temastan kaçınmak ç n gereken özen n göster lmes
gerekmekted r.

5. Türk Meden Kanunun üyel k haklarında eş tl k lkes n
düzenleyen 68. maddes “Dernek üyeler eş t haklara sah pt rler.
(…) Her üyen n, derneğ n faal yetler ne ve yönet m ne katılma
hakkı vardır.” hükmünü am r olduğundan a dat borcu olan as l
üyeler de tüm as l üyeler g b genel kurula katılab l r ve oy
kullanab l r. Ne var k borçları neden yle üyel ğ sonlandırılmış
üyeler, üyel k haklarını kaybett ğ nden genel kurula
katılamamakta ve oy kullanamamaktadır.
6. Dernek genel kurullarına katılımda DERBİS kayıtları esas
alınmaktadır. Bu nedenle dernek genel merkez ve şubeler ,
5 Haz ran 2021 tar h nden t baren (21 Haz ran 2021'e dek)
üyel k başvuru değerlend rmes yapmayacaktır. Genel kurula
katılım ç n üyel ğe son başvuru tar h 4 Haz ran 2021 saat 23.59'dur.
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7. Türk Ps kologlar Derneğ Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan
üyeler, DERBİS'e kayıtlı gerçek k ş lerden oluşmaktadır. Genel kurula
katılma hakkı bulunup bulunmadığı, e-devlet üzer nden yapılacak
sorgulamayla tey t ed leb lmekted r.

Dernek Üyeliği
Sorgulama ve
Sonlandırma
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8. Türk Ps kologlar Derneğ tüzüğünde organ seç mler ç n l ste
oylaması usulü ben msenmed ğ nden dernek organlarına münfer t
olarak ya da grup ç nde b reysel olarak aday olmak mümkündür.
Mevzuatın tüm üyeler n eş t haklara sah p olması gerekt ğ n
düzenleyen maddes uyarınca genel kurul toplantısı sırasında da
aday olunab lmekted r.
Tüzük uyarınca seç ml genel kurul toplantılarında
Genel Merkez Yönet m Kurulu
Genel Merkez Denetleme Kurulu ve
Et k Kurulu
üyeler seç lmekte olup et k kurulu üyel ğ ç n lg l yönetmel kte
aranan şartları ha z üyeler n adaylığı geçerl k arz etmekted r.
Resm adaylık açıklaması toplantı sırasında yapıldığından oy
pusulaları s ml bastırılamamaktadır. Kullanılan oyların geçerl
sayılması ç n, organ üye sayısı kadar boş satır bulunan b leş k oy
pusulalarında en az b r (1) (ve yönet m kurulu ç n en fazla 16) adayın
sm n n el yazısı le yazılması gerekmekted r.
G zl oylamanın açık sayımı tamamlandığında yönet m kurulu ç n en
yüksek oyu alan lk 11 k ş as l yönet m kurulu üyes , tak p eden 5 k ş
yedek yönet m kurulu üyes olarak seç lmekte; bu nedenle adayların
as l ya da yedek üyel ğe seç m genel kurulda oy kullanan değerl
üyeler m zce takd r ed lmekted r. Yönet m kurulunun as l üyeler ,
daha sonra kend aralarından genel başkan, k genel başkan
yardımcısı, genel sekreter ve genel sayman seçmekted r.
Denetleme ve et k kurullarında se teamülen en yüksek oyu alan as l
üye, kurul başkanlığı görev n üstlenmekted r.
9. 12.04.2021 tar h 010 sayılı Yönet m Kurulu Kararı uyarınca sehven
farklı numaralandırıldığı tesp t ed len genel kurul toplantılarının
yen den tasn f ben msenm ş olup olağan ve olağanüstü genel kurul
toplantılarına atfed len sıra numaraları gözden geç r lm şt r. Buna
göre 2021 yılı çer s nde 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı
düzenlenecekt r.

4

TOPLANTI YERİ
HAKKINDA

ADRES TARİFİ
Çankaya Sahnes
Ş l Meydanı Par s Cad. 49B Çankaya Ankara
Esk Çankaya S neması ve esk A rport D skosu

Toplantı adres ne en yakın ücretl otopark, Buğday Sokağı
üzer nde bulunmaktadır. Katılımcılar ayrıca Tunalı H lm
Caddes , Kuğulu Parkı çevres , Gel bolu Sokağı ve Kuveyt
Caddes üzer ndek park alanı alternat fler n kullanab l r.

Bu rehber, 01.06.2021 tarih 2021/013 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca,
19.04.2018 tarih 2018/006 sayılı yönetim kurulu kararına dayanılarak
Türk Psikologlar Derneği Genel Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmıştır.
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