
 

                Koordinatörlerin Çalışma Esasları 

● BİRİM ADI: Türk Dünyası Parlamenterler Derneği Başkanlığı 

 UNVANI: İş dünyası, Dışişleri, Akademik İletişim, Sivil Toplum Kuruluşları, Proje, Hukuk 

İşleri, Mali İşler, Gençlik Meclisler, Öğrenci Konseyleri, Kamu Kurumları ile Koordinasyon 

ve TBMM ile Koordinasyon Koordinatörü 

● KURULUŞ İÇERİSİNDEKİ YERİ : 

TALİMAT ALACAĞI MAKAM: Türk Dünyası Parlamenterler Derneği Başkanlığı 

● FONKSİYONU: Dernek politika ve yönetim esasları çerçevesinde; Yönetim 

Kurulu yada adına Denek Genel Başkanı veya vekili tarafından Genel 

koordinatöre verilecek görevleri yapmak, bu kapsamda getireceği önerileri 

rapor halinde sunmak, Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak ederek alınan 

kararlar hakkında heyet başkanına bilgi sunmak. 

  

● GÖREVLERİ : 

  

● Genel başkanının verdiği görevleri yapmak. 

● Görev sahası ile ilgili konularda toplantı gündeminin hazırlanmasını sağlamak. 

● Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar ve temenniler doğrultusunda 

ilgili birimleri aydınlatmak. 

● Genel başkanca incelemeye alınan konularla ilgili gerekli araştırma ve 

çalışmayı yaparak sonuçlarını Genel başkanına sunmak. 

● Genel başkanının talimatı ile önceliği ve özelliği olan işleri takip etmek, ilgili 

mercilerle koordinasyonu sağlayarak söz konusu talimat ve işleri 

neticelendirerek başkana sunmak. 

● Gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak Genel başkanın Yönetim 

Kuruluna aktarılması istediği konularda Yönetim Kuruluna bilgi vermek 

 



 

● Genel başkanca verilen talimatlar doğrultusunda Yönetim Kurulu 

uygulamalarını izleyerek gelişmelerden başkana bilgi vermek, gerektiğinde 

sorunları giderici öneriler getirmek. 

● Bağlı olduğu makamca verilecek benzeri görevleri yerine getirmek. 

  

● İŞ İLİŞKİLERİ: 

Başkan ve Üyesi Olduğu Kurullar: Oluşturulacak kurullarda görevlendirilmesi için 

Genel başkan aracılığı ile yönetim kuruluna,  önerilerde bulunabilir. 

● YETKİLERİ: Genel başkanının vereceği görevlerle sınırlıdır. 

  

● SORUMLULUK : 

● Dernek tüzük ve yönetmeliklerine uymak 

● Aldığı görevleri etkin ve verimli şekilde yerine getirmek. 

● Dernek tüzel kişiliğine zarar verecek eylem ve davranışlarda bulunmamak.. 

 

 

 

 

 

11.03.2013 tarihinde TDPD (Türk Dünyası Parlamenterler Derneği) olarak faaliyete geçen 

ancak 30.09.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği adı 

TDPB (Türk Dünyası Parlamenterler Birliği) olarak değiştirilerek faaliyetlerine devam 

eden Birliğimiz, TBMM üyeleri ve Türk Dünyasını oluşturan Parlamentoların seçilmiş 

üyeleri ile bu üyelerin kurmuş oldukları Tüzel kişilik kur 


