TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
KOMİSYONLAR ÇERÇEVE İÇ YÖNETMELİK
Amaç
Madde 1
Bu iç Yönetmelik, Derneğimizin Genel Merkezi tarafından ve Şubelerin Yönetim Kurullarınca
kurulacak olan komisyonlarda görev alacak üyeler ile komisyonların çalışma usül ve esaslarını
belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2
Tüketici Hakları Derneği Merkez ve Şube yönetim kuruluları tarafından Dernek Tüzüğünde
belirtilen görevleri yapmak üzere kurulmuş/kurulacak olan komisyonların iç
yönetmeliklerinde belirtilen işler ile bu işleri yapmak üzere görevlendirilecek nitelikte olan
uzman üyelerin çalışma usullerini kapsar.
Dayanak
Madde 3
Dernek Tüzüğünün 3. maddesinde belirtilen işlerle ve Tüzüğün diğer maddeleriyle ilgili olarak
yapılmasına karar verilen araştırma, inceleme, toplantı gibi konular hakkında görev
yapabilecek nitelikte olan uzman dernek üyelerine görev, sorumluluk ve yetki vermek üzere
Tüzüğün 24.maddesinin (Ğ) ve (H) fıkralarına göre geçici ve sürekli komisyonlar kurmak,
kaldırmak ve yürürlüğe koymak hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Merkezin Kuracağı Komisyonlar
Madde 4
Genel Başkan Yardımcıları, kendi görev ve sorumluluk alanında düzenlenmiş ve Merkez
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan iç yönetmeliklere uygun olarak kuracakları
komisyonları Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunarlar.
Genel Merkez Yönetim Kurulunun vereceği karar sonrası ilgili Genel Başkan Yardımcısı’nın
çağrısıyla komisyonlar çalışmalarına başlar.
Şubelerin Kuracakları Komisyonlar
Madde 5
Şube komisyonları, şube başkanı veya şube yönetim kurulu üyelerinin kendi görev ve
sorumluluk alanında kuracağı komisyonlardır. Şubelerin kuracağı komisyonlar Şube Yönetim
Kurulunun onayından geçer. Şubelerin kuracağı komisyonlar çalışmalarını, görev ve
sorumluklarını Merkez Yönetim Kurulu’nun onayından geçmiş olan iç yönetmeliklere göre
yürüteceklerdir.

Komisyon Üyelerinin Nitelikleri İle Sayı ve Sorumlulukları
Madde 6
Komisyonlar en az üç uzman üyeden oluşur. Komisyonlarda görev ve sorumluluk alacak
uzman üyeler Derneğin üyesi olmak zorundadır. Uzman üyeler, Derneğin Tüzüğünü, görev ve
sorumluluk aldığı komisyonun iç yönetmeliğini bilmek ve buna uymak zorundadırlar. Uzman
üyeler, görev ve sorumluluk aldıkları komisyonun iç yönetmeliğinde yazılı olan işlerle ilgili
araştırma, inceleme yapabilecek, rapor hazırlayabilecek niteliklere, eğitime ve birikime sahip
olmalıdırlar. Komisyon üyesi uzmanlar, komisyon iç yönetmeliğinde belirtilen konular ile ilgili
olarak Derneğin anlayışını, felsefesini içselleştirmesi gerekir. Bununla birlikte, komisyon
üyeleri iletişim becerilerini ve sunum tekniklerini bilmeleri gerekir. Derneğin bu konuyla ilgili
açmış olduğu veya açacağı eğitim çalışmasına katılıp sertifika almak zorundadırlar.
Komisyonların Görev Dağılımı
Madde 7
Komisyonlar, kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler. Kararlar
salt çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, toplantı başkanının bulunduğu tarafın
kararı kabul edilmiş sayılır. Komisyonlar, kendi yönetim kurullarınca onaylanmış karar defteri
tutarlar. Komisyonların tutacağı karar defterinde ve çalışma tutanaklarında en az aşağıdaki
bilgiler bulunur: Komisyonun Adı, Toplantı Sıra No, Toplantı Yeri ve Tarihi, Toplantıda
Bulunanların İsim ve İmzaları, Görüşülen Konular Hakkında Kararlar, Gelecek Toplantının
Gündemi.
Komisyon Sekreterinin Görevleri
Madde 8
Komisyonun çalışma ve toplantı tutanaklarını düzenlemek. Devam çizelgelerini tutmak.
Komisyonun rapor ve görüşlerini usulüne uygun olarak yazmak. Diğer idari konularda
çalışmak. Varsa harcamalara ilişkin gerekli organizasyonu yapmak ve kayıtları tutmak.
Diğer Hükümler
Madde 9
Komisyonlar toplantılarını, komisyon başkanı veya komisyon başkanının olmadığı durumunda
komisyon başkan yardımcısının başkanlığında yaparlar. Komisyonlar, üyelerin ortak kararıyla
belirleyeceği gün, yer ve saate toplanırlar. Komisyonlar, fikir ve çalışmalarından yarar
beklediği kişileri, toplantılara çağırabilirler. Ancak, bu kişiler oylamaya katılamazlar. Özürsüz
olarak üst üste üç toplantıya katılmayan komisyon üyesinin komisyondaki görevi
kendiliğinden sona erer. Ayrılan üyenin yerine yeni üye, komisyonu kuran merkez ya da şube
yönetim kurullarınca görevlendirilebilir. Komisyonlar, ilgili genel başkan yardımcısına veya
Genel Merkez Yönetim Kuruluna ya da bağlı olduğu Şube Yönetim kuruluna karşı
sorumludurlar. Komisyonlar, iç yönetmelikte belirtilen görev alanlarına ilişkin çalışmalarının
sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna sunarlar. Komisyonlar, her türlü dilek ve
şikayetlerini ilgili genel başkan yardımcısına veya merkez yönetim kuruluna ya da bağlı
oldukları şube yönetim kuruluna gerekçesiyle birlikte sunarlar. Komisyonlar, gerek görülmesi
durumunda, sürekli veya geçici alt komisyonlar kurabilirler. Kurulacak komisyonlar hakkında
komisyonu kuran merkez ya da şube yönetim kurulu ile ilgili genel başkan yardımcısına bilgi
verirler.

Fesih
Madde 10
Olağan veya olağan üstü genel kuruldan sonra oluşacak olan Merkez Yönetim Kurulu daimi
ve geçici komisyonları feshedebilir.
Yürürlük
Madde 11
Bu yönetmelik ile diğer iç yönetmelikler, Tüketici Hakları Derneği Genel Merkez Yönetim
Kurulu tarafından yürütülür.
Bu yönetmelik ile diğer iç yönetmelikler, Tüketici Hakları Derneği Genel Merkez Yönetim
Kurulunun 02/10/2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabulü ile web sayfasında yayınlandıktan
sonra yürürlüğe girer.

