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SAD BÖLGE TEMSİLCİLERİ İÇTÜZÜĞÜ 

Bir bölgede faaliyet gösterecek SAD Temsilcisinin atanması Yönetim Kurulu tarafından 
yapılır. Temsilcinin bölgede sürekli varlığı, tercihen bölgede yaşıyor olması ve SAD üyesi 
olması aranan en önemli şartlardan bazılarıdır. 

Bu içtüzükte SAD Bölge Temsilcilerinin yapacağı görevler aşağıdaki gibi verilmiştir: 

 

1. Sorumlu oldukları bölgede gerçekleşecek sosyal etkinliklerin Yönetim Kurulu (veya 
tayin edeceği koordinatör) ile iletişimli olarak ve “SAD Etkinlikler İçtüzüğü”ne uygun 
olarak yapılması,  

2. Sosyal etkinliklerin düzenli ve programlı olarak gelenekleştirilmesi için çalışılması,  

3. Mümkün olduğu kadar SAD araştırma gruplarınının bölgedeki etkinlik ve 
araştırmalarına lojistik destek verilmesi, katılım sağlaması ve mülki idare amirleri ve 
ilgili devlet daireleri ile ilişkilerde yönlendirilmeleri ve yardımcı olunması, 

4. SAD araştırma gruplarınının bölgedeki etkinlik ve araştırmalarının bölgedeki üyelere 
ve ilgilenenlere duyurulması, 

5. Temsilcilerin, sorumluluk sahası içindeki kıyı ve deniz alanalarında çevresel sorunları 
ve özellikle SAD Tüzüğünde yer alan dernek amaç ve çalışmaları yönünde gözlenen 
problemleri dernek Yönetim Kurulu’na ve ilgili araştırma grubu koordinatörüne yazılı 
olarak ve mümkünse fotoğraf ve video ile destekleyerek raporlama şeklinde bildirmesi, 

6. Bölgesel ölçekte SAD üyeleri ile iletişim mekanizmalarının kurulması, 

7. Sosyal, akademik, sportif vs. etkinliklerin düzenli olarak önceden dernek Yönetim 
Kurulu’na duyurulması, 

8. Bölgesel tanıtım, üye kayıt (dosyaların YK’ya ulaştırılması) ve aidat işleri takibinin 
yapılması, 

9. SAD Bülteni için bilgi ve belge toplama ve zamanında bülten sorumlusuna ulaştırma, 

10. Yeni ve eski üyelerin kaynaştırılması, 

11. Yeni üye kazandırıcı etkinlikler tasarlaması ve bunu uygulamada mümkün olduğunca 
gayret göstermesi, 

12. Başka kurum ve kuruluşlarca sorumluluk bölgesinde düzenlenen fuar, konferans, 
seminer ve panel gibi geniş katılımlı etkinliklerde SAD'ın temsil edilmesi ve bu 
toplantılarda SAD adına görüş verilecek ise, toplantıda dile getirilecek ve dernek adına 
söylenecek hususlar için yazılı olarak (e-posta dahil) YK’ndan onay alınması. 
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