KIBRIS TÜRK HAVA TRAFİK KONTROLÖLERİ DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ

Madde 1-Derneğin adı "Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği"dir. Kısa adı
CTATCA’dır.


Madde 2-Derneğin Yönetim Merkezi Ercan Devlet Hava Limanıdır. Telefon Numarası
0(392) 231 47 77.




Madde 3-Derneğin amacı:
a) Hava Trafik Kontrolörlerinin sosyal ,ekonomik,kültürel,olanaklarını geliştirmek.
b) Hava Trafik Kontrolörlerinin mesleki menfaatlerini korumak.
c) Manevi Dayanışma ve birlik içinde olmalarını sağlamak.
d) Derneğin hiç bir surette politik bir amacı yoktur.
e) Ülkemizde Hava Trafik Kontrol'un gelişmesi ve daha sistemli bir hale gelmesi için
meslek içi eğitim ve öğretici çabada bulunmak.
f) Mesleki yenilik ve gelişmeleri takip ederek bunu üyelerine aktarmak
(bülten,kitap,broşür).
g) Hava Trafik Mesleğinin Uluslararası bir meslek olması gerçeğinden hareket
ederek, diğer yabancı derneklerle devamlı temas halinde bulunmak ve mesleki
işbirliğini geliştirmek.
h) Hava Trafik Kontrolörlerinin yasalar içerisinde belirtilmiş kadro,barem,emeklilik,iş
riski ve iş güçlüğü, fazla mesai, ve çalışma şartlerı gibi özlük haklarının takibi ile
uğraşmak.
i) Mesleği tekamül ettirecek kurs, konferans, seminer ve sempozyumları takip etmek.
j) Uluslararası Hava Trafik Kontrolörleri Dernekleri federasyonu'na (IFATCA International Federation of Air Traffic Controllers Associations) üye olabilmek, bu
kuruluşların toplantılarına katılmak ve bu kuruluşa üye derneklerle temas halinde
olmak için çaba sarfetmek.
k) Sosyal faaliyetler düzenlemek.

Madde 4-Derneğin kurucu üyelerinin hepsi de K.K.T.C vatandaşı olup Hava
Kontrolörüdürler.Kurucu üyelerin isimleri :


abcdefghijk-

Hasan Özkan
Turan Güçlü
Cafer Niyazi
Orbay Kılıç
Metin Aybars
Cemal Yusuf Kaymak
Aydın Mustafa
Alpay Tunca
Kaya Fedai
Selim osman
Altan Muslu'dur.
Derneğimizin kuruluş tarihi ise, 5 mart 1976 dır.



Madde 5-Üyelik: Üyelikten çıkarma, çıkarılma, fahri üyelik ve Yönetim Kurulu Adaylığı

:
a) Üyelik : Derneğe, K.K.T.C. Vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş Hava trafik kontrolör
sertifikası olan kontrolör ve kontrolör yardımcısı/asistanlar asil üye olarak kabul
edilirler.
b) Üyelikten çıkma: Her üye bu isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.
c) Üyelikten çıkarılma: Üyelik aidatını (3 ay) ödemeyen, üstüste iki kez Genel kurul
toplantısına bizzat katılmıyan, Dernekler yasasına aykırı davranışlarda ve mesleği
küçük düşürücü faaliyetlerde bulunan üye, Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılır.
d) Fahri Üyelik : K.K.T.C. vatandaşı olup,18 yaşını doldurmuş kişileri Yönetim kurulu
uygun görürse Fahri üye olabilir.Fahri üyeler Genel Kurul çalışmalarına katılabilirler,
fikir ileri sürebilirler ancak seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.
e) Yönetim Kurulu Adaylığı: Yönetim Kurulu veya Denetleme Kuruluna aday olmak
isteyen üyeler, Genel veya Olağanüstü Genel Kurul tarihinden en geç 10 gün öncesi
Genel Sekretere yazılı olarak adaylık başvurusunu yapmak zorundadır. Her aday bir
mevkiden fazla yere aday olamaz.


Madde 6-Genel Kurul :
a) Derneğe kayıtlı asil üyelerden teşekkül eder. Genel kurul her iki yılda bir Nisan
ayının ilk haftasında toplanır.Yönetim ve Denetleme kurullarını seçer. Genel
Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve
gündemi bir yerel gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Durum
İlçe Kaymakamlığına yazı ile bildirilir.
b) Toplantı nisabı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Genel kurulun karar
alma şekli üyelerin oylarının oy çokluğunun sağlanması şeklindedir.Toplantıda
yeter sayısı sağlanamazsa yarım saat ertelenir. Toplantı ertelendikten sonra
çoğunluk aranmaz, ancak üye sayısı Dernek Yönetim Kurullarının tam sayıları
toplamına eşit olması gereklidir. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.
Üye bizzat kendisi oy kullanmak zorundadır. Oy hakkı devredilmez.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulunun
çağrısı veya asil üyelerin beşte ikisinin imzaları ile yapılabilir ve en geç 1(bir) ay
içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplanmalıdır. Her iki Kurulda Dernek organlarının
seçimini kapalı oy açık sayma usulüne göre yapar. Olağanüstü Genel Kurul nisab ve
karar alma usûlleri Madde 6-b’de belirtildiği gibidir.
Genel Kurul sonucunda üyelerin oylayıp onayladığı kararlar aynen uygulanır.



Madde7-Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri :
1-Dernek tüzüğünü değiştirmek veya tüzükte değişiklik yapmak.
2-Yönetim ve Denetim kurallarının raporlarını görüşmek.

3-Dernek Bütçesini görüşüp aklamak.
4-Yönetim kurulunu aklamak.
5-Dernek Organlarını seçmek.
6-Derneğe taşınmaz malların alınmasına veya taşınmaz malların satışına karar
vermek.
7-Derneğin feshine karar vermek.
8-Derneğin Uluslararası faaliyetleri için Bakanlar Kurulundan izin alınması hususunda
Yönetim Kuruluna yetki verir.

Madde 8-Yönetim Kurulu : Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için seçilir. Yönetim
Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Muhasip, İletişim ve Kordinasyon
Sorumlusu, iki Sosyal işler ve Organizasyon Sorumlusundan oluşmuş olup 7 asil üyeden
ibarettir. Genel Kurulda yedek üye seçilmez. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etme veya
çıkarılma durumunda, Yönetim Kurulunun oylaması sonucu, ayrılan Yönetim Kurulu üyesi
yerine yenisi geçici olarak atanır.

Madde 9-Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri : Yönetim Kurulu Derneği temsil eder
.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak Genel Kurula sunar. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği
diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.Yönetim kuruluna seçilen üye Yönetim Kurulunun
üst üste 3 toplantısına katılmadığı taktirde otomatik olarak düşer.Yönetim Kurulu üç
kişiden aşağıya düştüğü taktirde yeniden Yönetim Kurulu seçimine gidilir.




Madde 10-Denetleme Kurulu : Denetleme kurulu 3 asil üyeden oluşur ve Genel Kurul
tarafından iki yıllık süre için Genel Kurulda seçilir.Dernek Yönetim Kurulu faaliyetleri
ve bütçeyi denetlemek ve gerekirse bir rapor halinde Genel Kurula sunar.



Madde 11-Derneğin şubesi yoktur.



Madde 12-Genel Kurul Derneğe lokal açması için karar verir.



Madde 13-Dernek üyesi olan bir çalışan, her ayın son iş günü brüt asgari ücretin
%0,8’ini (yüzde sıfır virgül sekiz ’ini) derneğe üye aidatı olarak öder. Bu miktar üye
maaşından kesinti şeklinde dernek banka hesabına aktarılır. Üye aidat miktarı, Genel
Kurul tarafından günün şartlarına uygun olarak yüzde yüzü aşmayacak şekilde
artırılabilir. Dernek gelirinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından
düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine
geçmektedir. Otomatik kesinti olmaması halinde, elden toplanan aidatlar için,
Maliyenin uygun gördüğü matbaada basılan aidat makbuzları verilmektedir.



Madde 14-Deneğin geliri üye aidatları ve bağışlardan oluşmaktadır. Alınan bağışlar
karşılığında, Maliye bakanlığının uygun gördüğü matbaada basılan ve Kaymakamlık
tarafından mühürlenen makbuz verilmektedir. Üye aidatları için de yine



Madde 15-Dernek Tüzüğü Genel Kurula katılan üyelerin üçte ikisinin onayı ile
değiştirilir. Genel Kurulu teşkil eden üyelerin en az yarıdan bir fazlasının oyuna
ihtiyaç vardır.



Madde 16-Muhasip Derneğin parasını herhangi bir bankada bulundurmalıdır.
Bankadan parayı, Yönetim Kurulu Başkan veya yardımcısı ile Muhasip çeki imza
ettikten sonra Yönetim Kurulu Başkan veya Muhasip tarafından çekilir.



Madde 17-Derneğin feshi olağanüstü Genel Kurul kararı ile olur. Feshi için Dernek
üye sayısının üçte ikisinin onayı gerekir.



Madde 18-Derneğin feshi halinde Derneğe ait para ve mallar Kimsesiz Çocuklar
Vakfına devrolunur.



Madde 19-Derneğin web sitesi, www.ctatca.org ‘tur. Dernek ilgili tüm iletişim ve
güncel yayınlarını web sitesi kanalıyla yapmaktadır



Madde 20-Derneğin mühürü vardır.

