ANKARA ÇOKSESLİ MÜZİK DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ
2011
Madde 1.- DERNEĞİN ADI:
“Ankara Çoksesli Müzik Derneği’”dir. Dernek Merkezi Ankara’dır. Gerekli görüldüğünde
ülkenin başka yerlerinde şubeler açılabilir.
Madde 2.- DERNEĞİN AMACI
Memleketin manevi ve kültürel gelişiminde büyük önemi olan çağdaş uygarlık düzeyinin
üzerindeki kültür, sanat ve çoksesli müzik faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerden her yaştaki
müzikseverlerin yararlanmalarını sağlamaktır.
Madde 3.- ÇALIŞMA KONULARI VE YÖNTEMLERİ:
A) Dernek, amacına erişebilmek için aşağıda sayılan işleri yapar:
a) Sesi ve kulağı müziğe yetenekli her yaştaki kişileri bir araya getirip onların sanat,
bilgi, zevk ve ruhlarını geliştirebilmek üzere olanaklar sağlamak, yurdumuzda tek ve
toplu şarkı söyleme geleneğinin kurulup geliştirilmesine yardımcı olmak,
b) Çeşitli çalgıları yeteri derecede çalabilen her yaştaki müzik istidatlarına tek ve toplu
çalışma olanakları sağlamak,
c) Çalgı, müzik bilgisi, ses ve kulak eğitimi kursları açmak,
d) Orkestra ve korolar teşkil etmek,
e) Radyo, televizyon, salon konserleri, gazete, dergi, kitap, sinema vb. yayın araçları
yolu ile çevre halkının müzik kültür ve eğitimine katkıda bulunmak,
f) Müzik kültürünü geliştirici mahiyette konferans ve açık oturumlar düzenlemek,
g) Opera, operet ve müzikli oyunlar hazırlayıp sahneye koymak,
h) Derneğin düzenleyeceği yurt içi ve yurt dışı konserlerinde daima Türk bestecilerinin
eserlerine de önemli yer vermek,
i) Yoksul müzik istidatlarına bu sahada parasız olarak yetiştirilmeleri olanağını
sağlamak,
j) Müziğin her dalında genç istidatları teşvik amacıyla yarışmalar düzenlemek,
k)Derneğin müzik faaliyetlerini yurt dışında düzenlenen uluslararası müzik festivallerine
ulaştırmak,
l) Müzikle ilgili en son gelişme ve yenilikleri yakından izlemek ve kendi faaliyetlerimizi
uluslararası müzik çalışmaları paralelinde tutmak amacı ile uluslararası müzik
kongrelerine, seminerlerine ve bütün bilimsel toplantılara temsilciler göndermek,
m)Kültürel varlığımızı bütün dünya ülkelerine tanıtmak amacı ile uluslararası müzik
yarışmalarına katılacak sanatçıları bulmak ve katılmalarını sağlamak,
n) Okullardaki müzik eğitim ve öğretimine yardımcı olmak amacı ile okul şarkıları ve
halk türkülerini seslendirerek banda almak, plaklar doldurmak, notalarını bastırmak ve
yaymak,
o) Türk müziğinin çokseslilik yolundaki gelişimine yardımı dokunan sanat ve ilim
adamlarımızın çalışmalarında ve mesleki gelişmelerinde onlara maddi ve manevi
bakımlardan yardımcı olmak,
B) Dernek, aynı amaçla çalışan bir Vakıf kurabileceği gibi, bu vakfa, ya da aynı amaçla
kurulacak başka bir vakfa nakit veya malvarlığının bir kısmını veya tümünü tahsis edebilir.
Madde 4.- İŞ BİRLİĞİ:
Dernek, amacına erişmek üzere yaptığı çalışmalarda, resmi ve özel hayır kurumları ile lüzumlu
gördüğü sair gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
Madde 5.- SİYASET:
Dernek siyasetle uğraşmaz.
Madde 6.- ÜYELİK VE ÇEŞİTLERİ:
Derneğin iki türlü üyesi vardır:
a) Üye
b) Onursal Üye
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Madde 7.- ÜYE:
Derneğin amaçlarını benimseyip bunların gerçekleştirilmesi uğrunda çalışmak isteyen sanat ve
müziksever, medeni haklarını kullanmaya yetkili her Türk vatandaşı ile Türkiye’de ikamet etme hakkına
sahip yabancılar, Derneğe üye olabilirler. Üye olabilmek için Derneğe müracaat ederek Üye İstek
Formunu imzalamak, giriş aidatı olarak Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği aidat ile yıllık üyelik
aidatı olarak 120,00.-YTL ödenti vermeyi yüklenmek ve bu yükümünü yerine getirmiş olmak şarttır.
Madde 8.- ONURSAL ÜYE:
Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek yolundaki maddi ve manevi yardımlar ile destekleyen
kişilere, Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile Onursal Üyelik verilebilir.
Madde 9.- ÜYELİĞE BAŞVURU:
Üyelik için Derneğe yazılı olarak başvurulması gerekir. Üyeliğin kabulü veya reddi Yönetim
Kurulunca en az 30 gün içerisinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Onursal üyelik
için derneğin en az iki üyesi tarafından yapılacak yazılı teklifin, Yönetim Kurulunca kabulü gerekir.
Üyelikle ilgili itirazlar, Genel Kurulun ilk toplantısında kesin olarak karara bağlanır.
Madde 10.- ÜYELİK HAK VE ÖDEVLERİ:
Üyeler dernek işlerinde eşit hak ve yetkilere sahiptirler. Üyeler ve Onursal üyeler Dernek
yayınlarından, konserlerinden ve diğer paralı faaliyetlerinden Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yüzde
seksene kadar indirimli olarak yararlanabilirler.
Madde 11.- DERNEK’TEN ÇIKMAK VEYA ÇIKARILMAK:
a) Dernekten Çıkmak:
Kendi istekleri ile üyelikten çıkmak isteyenler, yazılı dilekçe ile yönetim kuruluna başvururlar. Bu
şekilde çıkmak isteyenler, Dernekten nakdi veya ayni hiçbir talepte bulunamazlar.
b) Dernekten Çıkarılmak:
Derneğin amaçlarına aykırı harekette bulunanlar veya fena şöhret sahibi oldukları saptananlar,
arka arkaya iki yıl özürsüz olarak ödentilerini ödemeyenler Yönetim Kurulunca Dernekten çıkarılırlar.
Madde 12.- ORGANLAR:
Dernek şu organlardan oluşur;
GENEL KURUL
MERKEZ YÖNETİM KURULU
MERKEZ ONUR KURULU
MERKEZ DENETLEME KURULU
Madde 13.- DERNEĞİN GENEL KURULU:
Dernek merkezine kayıtlı üyelerle, şubelerin göndereceği üçer delegeden oluşur. Genel Kurul,
Derneğin en yüksek ve yetkili organıdır. Onursal üyeler oy sahibi olmamak kaydıyla Genel Kurullara
katılabilirler ve konuşabilirler.
Madde 14.Genel Kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin
yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve
saatte toplanır.
Genel Kurul toplantıya Merkez Yönetim Kurulunca çağrılır.
Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine
sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Madde 15.- TOPLANTIYA ÇAĞIRIŞ ŞEKLİ:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin listesini
düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve
gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya
çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi
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gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,
altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum
geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak
üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması
zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Madde 16.- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin
feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı
yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim
Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen
listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Dernek Başkanı veya
görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması
halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman
seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Merkez Yönetim Kuruluna verilir.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine
kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Madde 17.- GÜNDEM:
Gündem Merkez Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Merkez Onur Kurulunun ve Denetleme
Kurulunun raporları da ayrıca Genel Kurul gündeminde yer alır. Genel Kurulda yalnız gündemde yer
alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az on da biri tarafından
görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.
Madde 18.- KARARLAR:
Kararlar, mevcut üyenin çoğunluğu ile verilir. Her üyenin yalnız bir oyu vardır. Üye oyunu bizzat
kullanmak zorundadır. Gündemin her maddesinin görüşülmesini müteakip, toplantı başkanı açık oya
müracaat eder.
Genel Kurulun görüşme tutanakları, başkan, başkan vekili ve sekreterler tarafından imzalanarak
Yönetim Kuruluna teslim edilir. Kararlar da ayrıca karar halinde yazılarak aynı suretle imza edilir ve
Yönetim Kurulunca saklanır.
Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile Derneğin diğer
organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim
yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.
Madde 19.- GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Dernek Organlarının seçimi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi,
d) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabulü,
e) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
hususunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak
katılması veya ayrılması,
g) Derneğin feshi, Merkez Yönetim Kurulunun işine son verilmesi,
h) Mevzuatta veya Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen görevlerin ifası.
i) Dernek şubelerinin açılmasına karar verilmesi,
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Madde 20.- MERKEZ YÖNETİM KURULU:
a) Kuruluş:
Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç sene için bir Genel Başkan ve en çok oy
alan dört asil ve beş yedek üye olmak üzere seçilir. Genel Başkan ve dört asil üye Merkez Yönetim
Kurulunu teşkil eder. Genel Başkan ayrı oyla seçilir. Gerek Genel Başkan ve gerekse üyeler gizli oyla
seçilirler. Asil üyelerden her ne sebeple olursa olsun ayrılanlar yerine yedek üyeler geçer. Ayrıca,
Merkez Yönetim Kurulunun toplantılarına geçerli mazereti olmadan üst üste üç kez katılmayan Yönetim
Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Yerine, yedeklerden üye alınır. Bu konuda karar almaya Merkez Yönetim
Kurulu yetkilidir.
b) Görevleri:
1) Dernek sanat faaliyetlerini yurt içi ve yurtdışındaki uluslararası festival ve yarışmalara
ulaştırmak,
2) Derneğin amaçlarını yerine getirmek için gayret sarf etmek,
3) Dernek orkestra ve korolarının nasıl çalışacağına ve bu topluluklara nasıl girilebileceğine dair
esasları içine alan ve bu toplulukları yönetecek şeflerin yetkilerini belirten bir “ANKARA ÇOKSESLİ
MÜZİK DERNEĞİ KORO VE ORKESTRA YÖNETMELİĞİ” hazırlamak, yürütmek ve değiştirmek,
4) Dernek orkestra ve korolarını yönetmekle sorumlu şef veya şefler tayin etmek
5) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak Genel kurula sunmak,
6) Dernek tüzüğü ve Dernekler Kanunun kendisine verdiği işleri yapmak,
7) Dernek şube kurucularına yetki vermek,
8) Derneğin üye sayısını artırmak,
9) Dernekte yapılması arzu edilen eğitim ve öğretim işleriyle sanat faaliyetlerini yürütecek
sanatçıları tayin etmek.
c) Yetkileri:
1) Merkez Yönetim Kurulu Derneği temsil eder ve dernek adına hareket eder,
2) Bağış kabul edebilir,
3) Dernek koro ve orkestra şefleri ile eğitim ve öğretim işlerini yürütecek sanatçıları tayin ve azil
yetkisine haizdir,
4) Dernek tüzüğü ve Dernekler Kanununun kendisine verdiği yetkileri kullanır,
5) Dernek adına yayınlanacak bildirileri kararlaştırır,
d) Çalışma Şekli:
Merkez Yönetim Kurulunun çalışma şekli, toplantı zamanları ve üyeler arasındaki görev bölümü
yine bu kurulca kararlaştırılır. Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Sayman, Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri arasından yine bu kurulca ve ilk toplantıda seçilir. Genel Sayman veya Kurulca
yetkili kılınan kişi, derneğin ivedi gereksinmeleri için yanında sürekli 500,00.-YTL
(Beşyüzyenitürklirası)’dan fazla para bulunduramaz.
Dernek parası Milli Bankalarda muhafaza edilir. Para, Genel Başkan ve Genel Saymanın ortak
imzaları ile çekilebilir. Merkez Yönetim Kurulunun toplantı nisabı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.
Toplantıda karar çoğunlukla verilir. Genel Başkan özrü nedeni ile Merkez Yönetim Kurulu toplantısında
bulunmadığı takdirde, Genel Başkan Yardımcısı toplantıyı yönetir. Merkez Yönetim Kurulu Başkanı
herhangi bir nedenle başkanlıktan ayrıldığı takdirde, Genel Başkan Yardımcısı, Olağanüstü Genel
Kurulda yeni başkan seçilinceye kadar Genel Başkan olur
Madde 21.- SORUMLULUK:
Herhangi bir yolsuzluk halinde Merkez Yönetim Kurulu üyeleri beraberce sorumludurlar. Ancak
yolsuzluğu yapanlar belli olursa diğerleri sorumluluktan kurtulurlar.
Madde 22.- MERKEZ ONUR KURULU:
Merkez Onur Kurulu, Genel Kurulca üç sene için seçilen bir başkan, iki üye iki yedek üyeden
oluşur. En çok oy alan başkan, diğerleri üyedir.
a) Görevleri:
1.Dernek üyelerinin, derneğin amaçlarına uygun hareket edip etmediklerini kontrol etmek,
2.Üyelerin tüzük hükümlerini yetine getirip getirmediklerini saptamak
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b) Çalışma Şekli:
Çalışma şekli bizzat MERKEZ ONUR KURULU tarafından kararlaştırılır. Merkez Yönetim
Kurulu, üyelere ait disiplin konularının incelenmesi için Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir.
Madde 23.- MERKEZ DENETLEME KURULU:
a) Kuruluş:
Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurulca üç sene için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden
oluşur. Asil üyelerden en çok oy alan başkan, diğerleri üyedir.
b) Görevleri:
1.Derneğin hesap işlerini kontrol etmek,
2.Merkez Yönetim Kurulunun tüzük hükümleri çerçevesinde çalışıp çalışmadığını saptamak,
3.Merkez Yönetim Kurulunun çalışma ve faaliyetlerini altı ayı geçmeyen aralıklarla denetlemek
ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna sunmak.
c) Çalışma Şekli:
Çalışma şekli bizzat Denetleme Kurulu tarafından saptanır.
Madde 24.Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenler aynı zamanda Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez
Onur Kururlu üyesi olamazlar
Madde 25.- Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Onur Kurulu üyeleri,
derneğin eğitim, öğretim çalışmaları ile koro, orkestra, oda müziği, gibi sanat faaliyetlerinde branşları ile
ilgili görev alabilirler.
Madde 26.- ŞUBELERİN KURULUŞU:
Genel Kurul, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu, Genel Merkez Genel
Kurulundan en az 2 ay önceden bitirilmek zorundadır. Tüzüğün Dernek Genel Kurulu toplantıları ile ilgili
15 – 18. maddeleri, şube Genel Kurulları için de uygundur.
ŞUBENİN ORGANLARI ŞUNLARDIR:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
a) GENEL KURUL, o şubeye kayıtlı üyeden oluşur. Şube genel kurulları her üç yılda bir Kasım
ayında toplanır.
ŞUBE GENEL KURULLARININ GÖREVİ:
a) Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi,
b) Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi,
c) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin ve faaliyet raporunun kabulü,
d) Mevzuatta veya Dernek Tüzüğünde gösterilen diğer görevlerin ifası,
b) ŞUBE YÖNETİM KURULLARI:
Genel Kurulca seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğünün 3
üncü maddesinde belirtilen çalışma konularında, yine dernek tüzüğünün 20. Maddesinde Merkez
Yönetim Kurulu için saptanan görev ve yetkileri Şube sınırları içinde yapar ve kullanır.
Şubenin ilk kuruluşunda Merkez Yönetim Kurulunca yetkili kılınan en az üç kişilik Kurucu Heyet,
ilk Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar Şube Yönetim Kurulu görevini yapar.
Şube Yönetim Kurulunun çalışma şekli, Merkez Yönetim Kurulu için saptanan ve tüzükte
belirtilen çalışma şeklinin aynıdır.
c) ŞUBE DENETLEME KURULU:
Şube Genel Kurulunca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Görev ve yetkileri, Dernek
Tüzüğünün 23 üncü Maddesinde Merkez Denetleme Kurulu için tespit edilenlerin aynıdır.
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Madde 27.- GELİRLER:
Derneğin Gelirleri:
a) Üye ödentileri,
b)Dernekçe düzenlenen konser, temsil, müsamere, balo, eğlence, tiyatro, sinema, piyano,
konferans, gezinti, festival vb. faaliyetlerinden sağlanan gelirler,
c)Özel ve tüzel kişilerce yapılacak eşya ve para yardımları ile bağışlar,
d)Başka derneklerle ortaklaşa sağlanacak gelirler,
e)Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının gelirleri ( Derneğe ait müzik aleti ve salonun kiraya
verilmesi gibi),
f)Bunların dışında, kanuni yollarla çeşitli çalışmalardan sağlanacak gelirler.
Madde 28.- GİDERLER:
a) Derneğin amaçlarını yerine getirmek için dernekçe her çeşit sarfiyat yapılabilir. Merkez
Yönetim Kurulu, derneğin amaçları dışında sarfiyat yapamaz. Ancak, zelzele, yangın, sel, fırtına vb.
afetlerden zarar görenlere, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Yardım Sevenler Derneği gibi hayır
dernekleriyle amaçları aynı olan diğer kuruluşlara da Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yardım yapabilir.
b) Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde
yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında
olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile
karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.
Madde 29.a) DEFTERLER:
Dernek, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noter veya İl Dernekler
Müdürlüğü’ne tasdik ettirilmesi zorunludur.
b) DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği
gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya
bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul
veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına
denetim yaptırabilir.
Madde 30.- TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:
Derneğin Tüzüğü, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve değişiklik teklifini görüşen Genel
Kurulun üçte iki çoğunluğu ile değiştirilebilir.
Madde 31.- DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN DURUMU:
Derneğin kendi kendini feshe karar verebilmesi için Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin
toplantıda hazır bulunması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilmediği takdirde ikinci defa toplanmak için
üyeler çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki
katından az olamaz. Ancak bu suretle yapılan toplanma ve görüşme sonunda fesih hakkındaki karar
mevcut üyelerin üçte iki oyu ile verilmesi şarttır.
Derneğin feshi, Merkez Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde Mahallinin en büyük mülki
amirine yazı ile bildirilir. Derneğin feshi için Genel Kurulca seçilecek beş kişilik bir tasfiye kurulu
tarafından derneğin demirbaş mal ve para mevcudunun tutanakları yapılır. Çoksesli Müzik Derneği’nin
amaçlarına uygun çalışan bir vakfa devir ve teslim edilir.
Madde 32.- KURUCU ÜYELER:
Soyadları esas alınarak alfabetik sıraya göre:
ALTAR, Cevad Memduh
(Sanat Yazarı)

AND, Cenap
(Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Bşk.)

AND, Cevza
(Ev Hanımı)

ARKAN, Muzaffer
(Orkestra Şefi, Besteci)
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ASLANBEY, Zeki
(Gazeteci)

ATEŞ, Hüsamettin
(Mühendis)

BERNA, Saadet
(Öğretmen, İlkokul Müdürü)

BİLGEN, Samim
(Avukat)

BOZYAKALI, Enver
(Dr. Operatör, Başhekim)

CAYMAZ, Gültekin
(Doktor, Fizik Mütehassısı)

CUNBUR, Müjgan
(Dr. Milli Kütüphane Gnl.Müd.)

ÇOKGÖR, Ömer
(Emekli Hava Generali)

ÇOKER, Ziya
(Vali)

ÇOLAKOĞLU, Hamiye
(Seramikçi)

ERALP, Ziya
(Dr. Siyasal Bilgiler Fak. Öğr. Gör.)

ERVERDİ, Fahrettin
(Vali)

FENMEN, Mithat
(Piyanist, Devlet Sanatçısı)

GÖÇMEN, Korkmaz
(Gazeteci)

GÖĞÜŞ, Cevdet
(Bankacı)

GÖKÇELİOĞLU, Emin
(Başbakanlık Yüksek Denet. Krl.Uz.)

GÖNENDİK, Süha
(Y. Mimar, Mühendis, Müteahhit)

GÜLTEKİN, Sungur
(Doktor, Ortopedi Mütehassısı)

GÜRSEL, Besim
(Doktor, Operatör)

İSTEMİ, Nermin
(Memur)

KILIÇER, Turgut
(Vali)

ÖKTEM, Ebrize
(Öğretmen, İlkokul Müdürü)

ÖNER, Sevil
(Muhasebeci)

SAYGUN, Adnan
(Besteci, Devlet Sanatçısı)

TAŞÇIOĞLU, Ergin
(Bankacı)

UĞURAL, A. Haydar
(Bankacı)

Geçici Madde 1.Aşağıda adları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri dernek işlerini yürütmeye ve derneği
temsile yetkilidir.

BAŞKAN

: A.Murat MANAP

BAŞKAN YRD.

: M.Murat KARABURÇAK

SAYMAN

: Kerem TANILKAN

SEKRETER

: İlhan SÜRMEN

ÜYE

: Alev ATEŞ

Kuruluş Tarihi : 05.02.1974
Ankara Çoksesli Müzik Derneği, Bakanlar Kurulunun 31.3.1978 tarih ve 7/15334 sayılı
kararı ile Kamu Yararına Çalışan Derneklerden sayılmıştır. Karar, 18.05.1978 tarih ve 16291 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanmıştır.13.01.2011
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