İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MEZUNLARI DERNEĞİ
ANA TÜZÜĞÜ
I. BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ
KURULUŞ
MADDE 1. Derneğin adı : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mezunları Derneği’dir. Aşağıdaki maddelerde
“İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü” kısaca “İYTE”, “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mezunları Derneği” kısaca
“Dernek”, “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mezunları” kısaca “Mezun” ve “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Öğrencileri” kısaca “Öğrenci” olarak anılacaktır. Derneğin merkezi İzmir’dedir. Yasaların öngördüğü kural ve
işlemlere uygun olarak yurt içinde ve dışında şubeler açılabilir.
AMAÇ
MADDE 2. Dernek’in amacı İYTE’nin gelişmesine ve üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel
yaşantılarına ve üyelerin dayanışmalarına etkin katkıda bulunmak, iş olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar
yapmak, İYTE’nin, öğrencilerin ve mezunların sorunları ile ilgilenmek, Atatürk devrim ve kazanımlarının genelde
ülke, özelde İYTE camiasında yaygınlaştırılması için çaba sarf etmek, bu amaçla diğer kuruluş ve dernekler ile
işbirliğini geliştirmek, mezunların birikimlerini ülkenin ve İYTE’nin sosyal, teknik ve kültürel gelişimine katkıda
bulunacak şekilde yönlendirmek, bu amaçla organizasyonlar yapmaktır.
ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMİ
MADDE 3. Derneğin çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir:
1.

Mezunların, İYTE ve öğrenciler ile dostluk ve karşılıklı anlayış bağlarını birleştirerek sevgi ve saygıya
dayanan ilişkilerini artırmak, geliştirmek, dernek olanaklarının İYTE’nin gelişimine katkıda bulunacak
şekilde kullanılmasını sağlamak. İYTE ile ortak çalışmalar yürüterek her iki topluluğun kamuoyunda
tanınırlılığı ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

2.

Dernek üyelerinin, İYTE’nin sahip olduğu çeşitli olanaklardan yararlanmasını sağlamak,

3.

Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak, üyelerinin, dernek kuruluş
amacına uygun olarak ülke yararına çalışma yapmalarını sağlamak,

4.

Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler
arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek,

5.

Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak,

6.

Üyelerinin eğitim ve meslek ile yaşam sorunlarına ilişkin ekonomik, sosyal, yönetsel, hukuksal ve mali
konulardaki gereksinimlerine eğilerek çözümler getirmek ve yardımcı olmak: iş ve meslek yaşantısında
yeterliliği özendirmek ve yüksek ahlak kurallarını meslek alanında yerleştirip, geliştirmek,

1

7.

İYTE’nin kuruluş amacıyla özdeşleşen bilim ve teknolojik alanda gelişiminde her türlü maddi ve manevi
yardım ve desteği sağlamak.

MADDE 4. Dernek,
1.

Tüm mezunların dernek çatısı altında toplanmasını özendirir ve bu amaçla yasalar ile tüzük hükümleri
uyarınca yeni üyeler ile fahri üyeler kaydeder,

2.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder,
dokümantasyon merkezi oluşturur; Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar, internet,
kablo, radyo ve televizyon gibi iletişim imkânlarını kullanır,

3.

Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda İYTE ile derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasını ve
saygınlığını korumasının sağlayıcı çalışmalar yapar,

4.

Topluma ve özellilkle İYTE’ye yararlı olacak projeler geliştirir ve uygular,

5.

Konferenslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler
ve spor yarışmaları düzenler,

6.

Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser,
balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden
yararlanmalarını sağlar,

7.

Üyelerinin mesleki bilgi, görgü ve deneyiminin artmasına ilişkin yurt içi ve yurt dışında geziler düzenler,

8.

Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma
konularında incelemeler ve araştırmalar yapar, önerileri ve dilekleri saptar,

9.

Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet
projeleri ile çalışmaları uygular; bu amaçla yönetmek üzere ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar,

10. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır ve/veya satar,
11. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından
bağış kabul eder,
12. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi
taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü inşaatı yaptırır; 5253 sayılı yasanın 22.
maddesine göre menkul değerler ve haklar alabilir,
13. Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımda
bulunur, burs verir,
14. Öğrencilerin ve yeni mezunların mesleğe yönelmelerine ve iş bulmalarına yönelik çalışmalar yapar,
15. Amacın gerçekleştirilmesi için vakıf, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, diğer
derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için
plâtformlar oluşturur, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar, benzer amaçlı
derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alır ve adı geçen
kurumlara maddî yardımda bulunur, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren
konularda ortak projeler yürütür,
16. Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje
bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır,
17. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar,
18. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler
hazırlar.
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II - BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ
ÜYELİK KOŞULLARI
MADDE 5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, İYTE’nin herhangi bir lisans bölümünden mezun olanlar veya
lisans bölümünün dördüncü sınıfında olanlar; İYTE’de bir yüksek lisans veya doktora çalışmasını tamamlayanlar
veya tez aşamasına gelenler derneğe üye olabilirler.
En az iki yıldır İYTE’de çalışan tam zamanlı öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman olarak görev
yapan personel Yönetim Kurulunun alacağı kararla derneğe üye olabilirler.
Ülkeye, İYTE’ye ya da dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan
kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun
onayı ile Fahri Üye seçilirler. Fahri üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye
ve giriş aidatları alınmaz. Ancak, giriş ödentisi ve üye aidatlarını isterlerse öderler, toplantılara katılır, söz alır,
konuşabilirler.
Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka,
o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.
Derneklere üye olması yasaklananlar, dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında
diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak
koşulu ile Dermekler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar derneğe
üye olamazlar.
Fiil ehliyete sahip ve gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler.
ÜYELİK İŞLEMLERİ
MADDE 6. Üyelik koşullarını içeren adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:
1.

Adayın Üyelik Formu'nu doldurup imzalaması ve ekleri ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına
sunması,

2.

Üyelik Formu'nun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde
gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da ret edildiğine ilişkin cevabın verilmesi;
üyeliğe kabulü bildiren yazı ile on beş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin
istenmesi,

3.

Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra ''Dernek Üye Defteri '' ne
kimliğinin işlenmesi ve '' Üye Kimlik Belgesi ''nin verilmesi.
Üyelik isteğinin reddine ilişkin Dernek Yönetim Kurulu kararı kesin olup hiç bir yere itiraz edilemez.
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ÜYELİK HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 7. Üyelik hakları aşağıda belirtilmiştir:
1.

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

2.

Her üye önceden bildirmek kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir.

3.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

4.

Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı
gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler
konulamaz.

5.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır,

6.

Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

7.

Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu
kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

8.

Üyeler ve üyelerin aile bireyleri ve konukları derneğin tesislerinden, yönetmeliklerde öngörülen koşullar
çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

MADDE 8. Üye yükümlülükleri ise;
1.

Genel Kurul toplantılarına katılmayı,

2.

Ödentisini zamanında ödemeyi,

3.

Derneğin amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve

4.

Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.
ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÜYELİĞİN DONDURULMASI

MADDE 9. Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu
Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, bu üyelerin mali
sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin
yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti ve yararlanma payları tam olarak
alınır. Üyelikten ayrılanlara, daha önceden yaptığı ödenti, katkı payı vs., geri ödenmez.
Üyelik, askerlik, yurtdışı görev veya bunun gibi sebeplerle ve geçmiş mali sorumluluklarını tamamlamak
koşulu ile yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir. Üyeliği dondurulanların tüm hakları Yönetim Kurulu kararı ile
tekrar üyelikleri açılana kadar saklı kalır. Bu sürede ödenti ödemezler, seçme seçilme haklarını kullanamazlar.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 10. Aşağıda gösterilen nedenlerden birinin tespiti halinde yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılma
yapılabilir:
1.

Dernekler yasasında tanımlanan şartlara göre, üye olma hakkını yitirmek

2.

Tüzük hükümleri ile Dernek yönetmeliklerine aykırı davranmak

3.

Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek

4.

Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
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III - BÖLÜM
ORGANLAR VE GÖREVLERİ
ORGANLAR
MADDE 11. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1.

Genel Kurul

2.

Yönetim Kurulu

3.

Denetim Kurulu

4.

Disiplin Kurulu

5.

Danışma Kurulu
GENEL KURUL

MADDE 12. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal
delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
Genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, Dernek merkezinin bulunduğu yerde Genel Kurula katılma
hakkına sahip üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile olağan, yönetim ve veya denetim kurulunun gerekli
gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul,
toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Denetim kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu
bir ay içinde toplantıya çağırmazsa; denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu
üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi, duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik heyeti, genel kurulu
toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan
her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden
başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak 3 ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle
kararın iptalini isteyebilir.
Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel
kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.
GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ
MADDE 13. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Ödenti borcu bulunan üyeler genel kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan
edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk
sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri
bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
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İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci
toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILIŞ YÖNTEMİ
MADDE 14. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi
hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına
imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,
yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı
veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması
halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek
divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini
göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin
onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyeler
genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim
kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar
tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.
Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim
etmekten sorumludur.
GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEMLERİ
MADDE 15. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama
ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların
veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy
vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,

genel kurul başkanının

belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
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Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte
yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı
yerine geçmez.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
MADDE 16. Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda
gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır:
1.

Dernek üye sayısının beşte biri (1/5) 'inin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.

2.

Yönetim Kurulunun Genel Konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.

3.

Denetleme Kurulunun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar.

4.

Yönetim Kurulunun, yedekler de dahil, çoğunluğunu kaybetmesi durumunda Denetleme Kurulunun
alacağı karar
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve

sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 17. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
1.

Dernek organlarının seçilmesi,

2.

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.

Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4.

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, giriş ve üye
ödentilerinin miktarlarını belirleme konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

5.

Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden
alınması,

6.

Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların
incelenmesi ve karara bağlanması,

7.

Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8.

Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya
değiştirilerek onaylanması,

9.

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile
her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek
gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin
yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması; yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya
ayrılması; yurt dışında şube açılması; kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya
da ayrılması yönünde yönetim kurulu önerileri hakkında karar alınması,
13. Derneğin vakıf kurması,
14. Derneğin fesih edilmesi,
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15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve
yetkilerin kullanılması,
17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
YÖNETİM KURULU
MADDE 18. Yönetim kurulu, gizli oyla seçilmiş beş (5) asil üye ile beş (5) yedek üyeden oluşur. İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Rektörü ya da yazılı olarak bildireceği temsilcisi, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu
toplantısına katılabilirler. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere üç yıl süre ile görev
yapar. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan
yardımcısı, sayman, yazman ve üye’yi belirler.
Yönetim Kurulu her ay Olağan olarak toplanır ve gereğinde tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her
zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar,
toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle,
yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul
bir ay içinde toplantıya çağırılır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 19. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birveya birkaçına ya da bir üçüncü kişiye yetki
vermek,

2.

Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel
kurula sunmak; bütçenin uygulanmasını sağlamak,

3.

Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu
çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

4.

Dernek Ana Tüzüğü ile derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmeliklerin hazırlanması ya da değiştirilmesine
ilişkin çalışmalar yapıp genel kurul onayına sunmak,

5.

Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,
bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis
ettirmek,

6.

Derneğin idari organizasyon yapısını belirlemek, Personel Yönetmeliği uyarınca derneğin işlerinin
yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atamak, gerektiğinde işlerine son
vermek,

7.

Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları
hakkında karar almak,

8.

Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, mevcut şubelerin
denetlenmesini sağlamak,

9.

Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

10. Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
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11. Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel kurulda alınan
kararları uygulamak,
12. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
13. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük
mülki amirliğine bildirmek,
14. Başkanın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan
üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek,
15. Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma
konusunda Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,
16. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
17. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim
almak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna devretmek.
18. Genel Kurul'un verdiği yetkiyle derneğin yıllık üye ödenti ve katılma payı miktarlarını belirlemek.
19. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
20. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
DENETİM KURULU
MADDE 20. Derneğin yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla üç yıl için seçilen 3 (üç)
asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir
Başkan seçer. Toplantı ve karar yeter sayısı iki (2) dir.
DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 21. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve
dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını; dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir
yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında
genel kurula sunar.
Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin
görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtir. Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma
dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel
Kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
DİSİPLİN KURULU
MADDE 22. Disiplin Kurulu Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 5 (beş) asıl, 5 (beş) yedek üyeden oluşur.
Disiplin Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sekreter seçer. Disiplin
Kuruluna aday olabilmek için dernekten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca veya üyeler tarafından kendisine yansıtılan konuları karara bağlar.
İhtiyaç halinde re’sen toplanabilir. Disiplin Kurulu çalışmalarını “Disiplin Kurulu Yönetmeliği” esaslarına
göre yürütür.
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DANIŞMA KURULU
MADDE 23. Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
1.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve iki Yönetim Kurulu üyesi ile Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu
üyelerinden birer kişi,

2.

Şube Yönetim Kurulu Başkanları,

3.

Merkez Yönetim Kurulu eski başkanları,

4.

İYTE Rektörü,

Danışma Kurulu her yıl en az üç kez toplanır ve toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği
bir Yönetim Kurulu üyesi yönetir. Danışma Kurulu kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir. Toplantı ve
karar yeter sayısı olağan çoğunluktur.
Danışma Kurulu toplantılarına, gündem gerektiriyorsa katılımcı davet edilebilir.
Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantı
karar tutanağının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir. Çalışmalarını Danışma Kurulu Yönetmeliğine göre
yürütür.
DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 24. Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
Dernek amaç ve çalışma konuları ile üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve
kurallar üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna öneri ve dileklerde bulunmak,
Yönetim Kuruluna Dernek ve İYTE kamuoyunda saygınlığını artıracak önerilerde bulunmak,
Dernek lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında ve işletme modelleri üzerine
görüşlerini belirtmek,
Bir çalışma dönemine ilişkin çalışmaları ile önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,
Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüş ve kanılarını
belirtmek.
ORTAK HÜKÜMLER
MADDE 25. Yönetim ve Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya
katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk
sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağırılır. Dernek kurullarında görev alan üyeler görev süreleri
boyunca dernekle ticari ilişkiler içerisinde bulunamazlar.

IV – BÖLÜM
YÜRÜTME BİRİMİ
YÜRÜTME BİRİMİ
MADDE 26. Dernek Yürütme Birimi, Birim Görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Komitelerinden oluşur.
Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, dernek organlarının kararlarını uygulamak; lokal ve
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tesislerin kurulması, iktisadi işletmeler ve vakıfların derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; dernek
hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
UZMAN DANIŞMANLAR
MADDE 27. Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak
atanan Uzman-Danışmanlar, Spor, Sağlık, Hukuk, Mali, Basın, Teknik ve Yönetim Kurulunun gerek gördüğü
konularda, Yönetim, Denetim ve Danışma Kurulları ile Yürütme Birimine danışmanlık yaparlar.
ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELERİ
MADDE 28. Dernek amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile aşağıda gösterildiği üzere
Yönetim Kurulu kararı ile Çalışma Grupları ve Çalışma Komiteleri oluşturulabilir.
ÇALIŞMA GRUPLARI: Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerinden tespit edilenler ile görevli olmak üzere,
yürütme yetkisini haiz, etkin çalışma birimi olup oluşum, çalışma gözetim ve denetim ilkeleri Yönetim Kurulunca
saptanacak yönetmelikle belirtilir.
ÇALIŞMA KOMİTELERİ: Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma Kurulunun karar almalarına ya da
Yürütme Birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevli ve
yetkilidir.
YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ
MADDE 29. Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme birimi Görevlileri
Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri '' Personel Özlük Hakları Yönetmeliği
''nde gösterilir.

V - BÖLÜM
ŞUBELER
ŞUBELERİN KURULUŞU
MADDE 30. Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en
büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri
ikamet etmeleri zorunludur. Şube organlarının görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer
hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
ŞUBE ORGANLARI
MADDE 31. Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş (5) asıl ve beş (5) yedek, denetim
kurulu ise üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
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ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 32. Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde
bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu
dernek iç örgütüdür.
1.

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az on beş gün
önce bitirmek zorundadırlar.

2.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Kasım ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün
yer ve saatte toplanır.

3.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde
mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

4.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve
denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan
üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek
delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına
sahiptir.

5.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez
yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege
seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna
seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

VI- BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI
MADDE 33. Derneğin bütçe dönemi 1 Ocak'da başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Şubeler, genel kurullarında
onaylayacakları tasarı bütçe ve gelir/gider tablolarını Genel Kuruldan en geç 30 gün sonra Genel Merkeze
gönderirler. Şube tasarı bütçeleri ve gelir/gider tabloları Merkez Genel Kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.
Şubeler genel kurullarında denk bütçe oluşturup, buna dönem boyunca uymak zorundadır. Ayrıca Mali İşler
Yönetmeliğine uygun şekilde, dernek muhasebesi ile eşgüdüm içinde çalışır.
Derneğin bütçesi, yıllık bütçe ile gelir/gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak
tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurulu tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki
bütçenin giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon katsayısı ile çarpılmış tutarını aşamaz.
Yıllık bütçede, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin
belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.
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DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 34. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:
1.

Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler
için öngörülen tutar olup miktarı her üç yılda bir genel kurul tarafından salt çoğunlukla belirlenir. Tüzel
Kişilere özgü ödenti miktarı da genel kurul toplantısında ayrıca kararlaştırılır. Belirlenen miktar “Genel
Kurul Sonuç Bildirimi” içinde yer alır.

2.

Üye Ödentisi: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince
ödenmesi zorunlu tutar olup miktarı her üç yılda bir genel kurul tarafından salt çoğunlukla belirlenir.
Tüzel Kişilere özgü ödenti miktarı da genel kurul toplantısında ayrıca kararlaştırılır. Belirlenen miktar
“Genel Kurul Sonuç Bildirimi” içinde yer alır.

3.

Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye
ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

4.

Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, balo,
konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5.

Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,

6.

Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

7.

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan,

8.

Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari
faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

9.

Diğer gelirler.
Dernek, Ana Tüzüğünde gösterilen amacı, çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile ilişkili olmak kaydıyla

işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi
yardımda bulunabilir. Dernek, İçişleri Bakanlığının izniyle, dış ülkelerdeki gerçek ya da tüzel kişilerden ya da
kuruluşlardan yardım alabilir.
DERNEĞİN BORÇLANMA YÖNTEMLERİ
MADDE 35. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim
kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit
olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği
ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDA YÖNTEM
MADDE 36. Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında; üye ödentisi, Yıllık Bütçe Uygulaması
Yönetmeliği'nde belirtilen yöntem ve zamanlarda tahsil edilir.
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek
gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler
alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.
Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu

13

hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te
örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler
Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar
tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan)
“Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen
biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü,
matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile
dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan
gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu
kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler
Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek
yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile
ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir
tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden
itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda
Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer
belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine
uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
DEFTERLER
MADDE 37. Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin
31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre
defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına
düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın
yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre defter tutulur.
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı
toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu
deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
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3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen
evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar
çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri
yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu
deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin
adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması
durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi
Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya
notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki
yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı
yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
İşletme habası esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği
Ek-16’da belirtilen “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl
sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak
bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

VII - BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 38. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için
genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye
sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
TEMSİLCİLİK AÇMA
MADDE 39. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla
temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler
tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.
Şubeler temsilcilik açamazlar.
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DERNEĞİN DAĞITILMASI
MADDE 40. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun
görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
TASFİYE İŞLEMLERİ
MADDE 41. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu
üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya
kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde
dernek adında “Tasfiye Halinde Sivil Toplumu Destekleme Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan
sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında
derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti
yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda
bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar
tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel
kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki
amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince
haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının
tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı
ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da
eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu
görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
İÇDENETİM
MADDE 42. Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç
denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu
veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve
dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını; dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir
yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında
genel kurula sunar.
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Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından
gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi
zorunludur.
MADDE 43. Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına
katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde
mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı, dernek için denetim
yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genle Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı
durumlar saklıdır.
YÜRÜTME
MADDE 44. Bu Ana Tüzük Hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE 45. Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler
Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki
hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1. Derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecekolan mevcut yönetim kurulu
üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Adı Soyadı

:

Görev Unvanı

:

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sayman
Yazman
Üye
Bu tüzük 45 (kırkbeş) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.
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