
PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ANAYASASI

1. Federasyon çatısı altındaki tüm dernekler eşittir.
2. Federasyon merkezinin yeri, hiçbir derneğe ayrıcalık tanımaz.
3. Federasyon, üyesi olan bir derneğin mekanını fiziksel ve adres olarak, kendisine ait yer

alana/kiralayana kadar kullanabilir. Bu dönemde, federasyonun bu mekanda sağlayacağı (sekreter
gibi) şartlardan, sözkonusu dernek de faydalanabilir.

4. Federasyon Yönetim Kurulunun oluşum şekli ve yönetim kurulu üyelerinin kimliği, hiçbir
derneğe ayrıcalık tanımaz.

5. Federasyon Yönetim Kurulu başkanlığı, ana dernekler tarafından dönüşümlü olarak üstlenilir.
Ancak, üstlenilen işlerin-sorumlulukların bitirilmesi gerektiğinde 2 dönem üstüste başkanlık
yapılabilir. Bu durumda, her derneğin Yönetim Kurulu başkanlığını üstlenme süresi dengelenir.

6. Federasyon Yönetim Kurulu sekreteri ve saymanı, başkan ile aynı dernekten, tercihan aynı ilden
olmalıdır.

7. Birden fazla derneğe üye olan kişiler, katıldıkları dernek genel kurullarından yalnızca birinde
federasyon delege seçimi için oy kullanmalı ve aday olmalıdır.

8. Bir dernekte delege adayı olan kişi, aynı dönem için başka bir dernekte delege adayı olamaz.
9. Federasyona üye olan dernek sayısı arttığı takdirde, Federasyon Yönetim Kurulu üye sayısı

artırılır.
10. Başkan (sekreter ve sayman) dışındaki yönetim kurulunun diğer üyelerinin seçiminde, diğer

derneklerin eşit katılımına özen gösterilir.
11. Üyeleri ana dernek üyelerinden oluşan yan dal derneklerinin Federasyona göndereceği delegeler,

ana derneklere göre eşit olarak paylaştırılır.
12. Federasyon Yönetim Kurulu, federasyona yeni bir derneğin kabulüne, delegelerin tümünün yazılı

veya elektronik ortamda görüşünü sormak ve gelen cevapların 2/3 çoğunluğun onayını almak
şartı ile gerçekleştirebilir.

13. Federasyon Yönetim Kurulu, delegelerin tümünün yazılı veya elektronik onayını almak şartı ile,
tüzükte yer almayan harcamalarda bulunabilir.

14. Dernek başkanları, federasyon yönetim kurulu toplantılarına gündem belirtilerek davet edilir.
15. Federasyona üye olan dernekler özerktir. Ancak;

a. Dernek sorumluluğunda yapılan bilimsel toplantılar, federasyonun bilgisi, onayı ve diğer
derneklerin bilimsel toplantılarıyla eşgüdümlü olarak, federasyonun desteği ile düzenlenir.

b. Mevcut dergiler (Türk Patoloji Dergisi, Ankara Patoloji Bülteni, Aegean Pathology
Journal), tek dergi altında birleştirilir ve tüm dernekler bu dergiye katkı sağlar, yeni bir
dergi çıkartmaz.

16. 2007 yılı sonrası tüm uluslararası toplantıların sorumluluğu Federasyona aittir.
17. Dernekler, kurs, sempozyum, kongre karlarının bir bölümünü federasyona aktarırlar. Bunun

yöntemi ve oranı, federasyon genel kurulunca belirlenir.


