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İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEGİ
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIÔINA
İlgi: 19.09.2014 tarihli ve bila sayılı yazınız.

İlimizde faaliyet göstermek üzere ilgi sayılı bildirim ile kuruluşu yapılan derneğinizin
tüzüğü, Valiliğimizce tetkik edilerek 5253 sayılı Dernekler Kanunu'rıa uygun görülmüştür,
Söz konusu tüzük yazımız ekinde sunulmuş olup, bu yazılı bildirimi izleyen altı ay
içerisinde ilk genel kurul toplantısının yapılması ve zorunlu organların oluşturulması
gerektiğini, aksi takdirde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun
87. maddesine istinaden
derneğin fesih edilmesi için ilgili mahkemeye sevk işlemi yapılacağının bilinmesi hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Eyup Dursun ERGÜR
Vali a.
İl Dernekler Müdürü
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İSTANBUL !VIEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
MEZUNLARIOERNEÔİTÜZÜÔÜ

1. UÖLLvı
KURCLL'Ş HÜKÜMLERİ

DERNEGİN ADI
MADDE 1- Derneğin
"MEDİMED"dir.
Derneğin şubesi

adı. İstanbul
Medipol
Üniversitesi
Mezunları
Derneği'dir.
Kısa adı
İlerleyen maddelerde
"Dernek" kısa adı ile anılmıştır.
Merkezi İstanbul'dur.
yoktur. Derneğin adresi: Kavacık Mahallesi Ekinciler Caddesi No J 9 Kavacık/

Beykoz/İstanbul.
AMAÇ VE ÇALIŞMA

KONULARI

I'vlADDE 2- Derneğin amacı "Üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel
katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak" olup, çalışına konuları aşağıda gösterilmiştir:
2.1. Mezunların.
İstanbul Medipol Üniversitesi
ortak işbirliği ile etkinlikler düzenlemek.
2 2. liNİVERSİTE
ık ortak çalışmalar
saygınlığının konııııııasını ve artmlmasun
2.3. Amaç ve çalışma
bulunmak,

konularını

2.4. Üyeler ve öğrenciler arasında,
güçlendirici faaliyetlerde bulunmak.

ve öğrencileri

ile ilişkilerini

yürüterek her iki topluluğun
sağlayıcı çalışmalar yapmak,

gerçekleştirecek

dostluk,

kaynakları

arkadaşlık,

karşılıklı

aruırmak,

kamuoyunda

sağlamak

yaşantılarına

geliştirmek.

tanuurhlığı

üzere iktisadi

sevgi ve saygıyı

ve

girişimlerde

etkinleştirici

ve

2.5. İstanbul Medipol Üniversitesi mezunlarına yardımcı olmak üzere, bilgi ve yönetim sistemleri
oluşturmak, insan kaynakları konusunda danışmanlık yapmak. özel istihdam büroları açarak yurt
içinde ve yurt dışında iş ve işçi bulma konularında aracılık faaliyetlerinde
bulunmak. bu konularda
eğitimler ve etkinlikler düzenlemek.

DERNEGİN ÇALIŞMA BİÇİJVIİ VE FAALİYET ALANLARI
t'vlı\DDE 3- Dernek aşağıdaki faaliyetleri yapar.
3. 1. Kurs, seminer, konferans

ve panel gibi kamuoyuna

3.2. Öğrenci ve üyelerin ortak v.ık ı: geçirmelerini

yönelik eğitin: çalışmaları

amaçlayan

yurtiçi- yurtdışı gezileri düzenler.

3.3. Gerekli izinler alınmak şanıyla yardım toplama faaliyetlerinde
saglamak hedefiyle bağış kabul eder.
3.4. Tüzük amaçlarının
ticari, sanayi işletmeler

gerçekleştirilmesi
kurar ve işletir.

düzenler.

bulunur,

ekmeğin

varlığına

için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla

katkı

iktisadi.
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3.6. Yurt dışı ve yurtiçindeki
ortak çalışmalar yürütür.

dernek veya kuruluşlaria

işbirliği yapar, bu kunıluşlart/:p.(o.,b~l'i~.J\'.;"
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3.7. Amacın gerçeklcştirılmcsi
için gerek gürülıncsı halinde, 5072 sayılı Dernek \'C Vakıı1arı'lrl<:aniu
Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere. kamu kurum ve
kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür, tesisler, kütüphane kurar ve
bunları tefriş eder
3.8. Gerekli görülen yerlerde

demek

foaliyetlerıni

yürütmek

amacıyla

temsilcilik

açar.

3.9. Demek bünyesinde ya da İstanbul Mcdıpol Üniversitcsını desteklemek amacıyla kurulan Türkıyv
Eğitim Sağlık ve Anıştırma Vakfı (TESA) bünyesinde oluşturulacak üniversiteye destek fonlarına.
Dernek bütçesinde öngörülen ödeneklerden şartlı ya da şartsız içerikli mali katkılarda bulunabilir.
3.1 O. Amacının
3.1 !. Amaçlarını

gcrçcklqtirilmesinc yönelik olarak Genel Kurulun kabul etmesi şuruyla burçhıııabilı:gerçckkştiıınck

içın yasalarda

öngörülen diğer çalışmaları

yapcır

KURUCULAR
MADDE 4- Derneğin

kurucuları

aşağıda

gösterilmiştir.

l. Prof Dr Ahmet Zeki Şe:ıgıl
2. Doç. Dr Halıt Eyüp Özdcmir
3. Yrd Doç. Dr. :V1ahınut Tokaç
4. Yrd. [)oç. Dr. Hanın Demirbaş
5. Zeki Ağrnlı
G. Şerife Sefıl
7. Semih Sarp
8. Ahmet Koza
9. Nigar Büşra Güınrükçüoğlu
10. Mustafa Güney
l 1. Lamia Şeker
ı 2.

Ö,n,:,r

Ftınık Sarı

l 3. Abdurrahman Tekin
14. Yasemin Bayraktar
15. İclal Öztürk

DERNEK A l\lB LE '.\I İ
:--.!ADDE 5- Derıı~·ğinı amblemi

ıseyc dağıtılamaz,
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il. BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ
ÜYELİK TÜRLERİ
MADDE 6- Derneğin üç tür üyeliği vardır
6,1. ASIL ÜYE: İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinden,
İstanbul Medipol Gniversiıesinııı
önlisans, lisans ve lisansüstü
programlarından
diploma almış kişilerden
ve Üniversitenin
tanı
zamanlı öğretim elemanlarından
ve Üniversite Genel Sekreter ve yardımcılarından
derneğe üyelik
kaydı yaptınnak isteyenlerin başvuruları Yönetim Kurulunca değerlendirilir
ve bunlardan Yönetim
Kurulu'rıca asıl üye olması kararlaştınlaıılar
derneğe asıl üye olarak kaydedilirler.
Asıl üye Dernek
üyeliğinin gerektirdiği
her türlü yüküınlülükkri
üstlenmiş ve üyelik sonırnlu!uğu
ile haklarında»
yararlanan üyedir. Asıl üyenin hakları, gereken koşullan içermek kaydı ile her türlü göreve aday
olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri
ise, Genel Kurul toplantılarına katılmayı, aidatını z;ımanımLı
ödemeyi, Derneğin amaç ve çalışımı konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin topluın
içindeki olumlu görüntüsünü

sürdürme

ilkelerini kapsar.

6.2. FAHRİ ÜYE: İstanbul ;v1edıpol Üııiversıtesi
öğrencikri,
İstanbul Medıpol Üııın:rsitcsıııın
önlisans, lisans ve lisansüstü programlarından
diploma almış kişiler ile Üniversıtenın
tam nnı:ııılı
öğretim elemanları, Yönetim Kurulu kararıyla derneğe fahri üye olurlar. Fahri üyeler organlara seçme
ve seçilme haklarına sahip olmayıp, dernek faaliyetlerine katılabilir ve isterlerse aidat ödeyebilirler.
Fahri üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılamaz ve oy kullanamazlar.
Fahri üyeler Derneğin amaç
ve çalışına konularına bağlı olarak çaba harcama ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü
sürdürme ilkelerini benimser.
6.3. ONURSAL

ÜYE: Ülkeye, [sıanbul tvıcdipol Üniversitesine
ya da Dernek amaç ve çaıı;;rna
konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında
bulunmasında
yarar görülenler Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un onayı ile Onursal
üye :-eçilcbilir\er
Onursal üyeler orgcııılar,ı seçme ve seçilme haklarına sahip olmayıp kendilerinden
üye giriş ve yıllık ödeııtılerı alınmaz. !srnııbul Medipol l"niwrsitcsi
Mütevelli Heyet B,ı:;;kanları.
Rektörleri, Rektör Yardımcıları,
Dekanlar. Enstitü Müdür!erı ve Yüksekokul
Müdürler: İstanbul
l'.ic<lipol (ıniv,,r-:iıe,i "ndck ı söz konusu görevlerine
başladıkları andan itibaren onursal üye statüsü
kazanırlar.
ÜYELİK İŞLE!\lLERİ
MADDE 7- Asıl üyelik ve fahri üvelik koşullarını
kural ve yöntemler

taşıyan adayların

Derneğe

kabullcrnıde

uygulanır:

7. L Üyelik haşvurusu yazılı veya elektronik ortamda iletilerek Dernek Y önerim Kurulu füt~kaıılığı 'na
sunulur. Başvurudan itibaren en geç otuz (30) gün içinde isteğin Yönetim Kurulunca "a sıl üye" ya da
"fahri üye" olarak kabul veya reddedildiğine
ilişkin olarak yazılı veya elektronik iletişıın araçlanyb
başvurana

cevap verilir.

7.2. Üyelik başvurusunun
Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca
alınmasından
sonra, b,ı~vurarnıı
üyelik koşullarını taşıy,p taşımadıği konusunda ara~tırma ve inccleıne yapılır Yönetim Kuruiuıı.:a,
üyeliğe kabul edilmesine karar verilen başvurana yapılacak elektronik iletişim araçlarıyla veya yazılı
bildirimle üyeliğe giriş yükümlülük!erıııı
on beş ( l 5) gün içinde yerine getirrncsı kendisınden istenir.
Yüküııılülük!t'rın
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7.3. Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini
yerine getirmesinden sonra Dernek
kimliği ve üyelik kararı işlenerek 'Üye Kimlik Belgesi' düzenlenir. Üyelik yükümlülü\de~iaj~,{~!ne',,""
getirilmediği durumlarda Dernek üveliüi kazanılmaz.
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TESİSLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI
MADDE 8- Üyeler ile üyelerin aile bireyleri ve konukları

Derneğin

tesislerinden,

.

·'.:~ ~, •!

tesislerin

'~ \.1

tahsis

edildiği amaca uygun olarak yararlanabilirler.
ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILl\lA
MADDE 9- Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim
Kurulu Başkanlığına
yazıtı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak.
üyelikten ayrılma talebinde bulunanlardan
ayrıldığı zamana kadar olan aidat ve yararlanma payları
tahsil edilir.
Askerlik, yurtdışı görev ya da hukuksal sebeplerle dernekten uzak kalmış üyeler, durumlarını
belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait üyelik ödentilerinden
muaf tutulurlar. Mazeretin son bulmasından itibaren üyelik hak ve yükümlülükleri
tekrar başlar.
1v1ADDE 10- Dernek üyeliği aşağıdaki

hallerde Yönetim Kurulu kararıyla

10.1. Dernekler Kanunu ve mevzuatı ile Dernek Tüzüğünde
kaybetmek veya bu nitelikleri taşımadığını anlaşılmak.
l 0.2. Tüzüğün

6 'ncı maddesinde

belirtilmiş

olan

üyel

belirlenmiş

ilişkin

sona erdirilebilir.
olan üye olma niteliklerini

ilke ve yükumlulük

lcre ayk ın

davranmak,
10.3. Yıllık üye aidatlarını

üst üste iki defa ödememek,

l0.4. Üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona crdirilcnlcr.
kendilerine
tebliğ tarihinden
içinde yazılı olarak itiraz ermeleri halinde ılk Genel Kurulda ılımı de~erleııdırilcrck
devam eder.
Genel Kurulda itirazı haklı bulunanların

itibaren J 5 gün
karara bağlanır.

ıu. BÖLÜM
DER.NECİN

ORGANLARI VE ÇALIŞ'.\lA USULLERİ

ORGANLAR
t\lADDE l 1- Derneğin Organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu tarafından Yürütme Birimleri oluşturulabilir.

ve Denetleme

Kuruludur.

Ayrıca

GENEL KURUL
r.lADDE 12- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar orgunı olup. yıllık aidatını ödemiş, derneğe borcu
bulunmayan asıl üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul, iki yılda bir Mayıs ayı içerisinde Yönetim
Kurulunca

belirlenen

tarih ve yerde olağan olarak toplanır

GENEL KURULUN GÖRE\ VE YETKİLERİ
MADDE 13- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır
/

l 3. l. Yönetim ve Denetleme

Kurulları

asil ve ~'edek üyelerini

seçıneı/
\

13.2. Yönetim Kunılu'nu/gO'?t'.
I
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değistiri lmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara

13 .3. Demek Tüzüğü'ni.in
13.4.

Çalışımı dönemi

çalışma

ile yıllık bütçeyi,

programı

gelir ve gider çizelgelerini

onaylamak.
13.5. Geçen döneme ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu, gelir-gider tablosu ile bılançoyu
Denetleme Kurulu raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
13.6. Yönetim

Kumlu'nun

onaya sunduğu Yönetmelikleri

13.7. Demek

üyeliğinden

çıkarılanların

Yönetim

ve

görüşüp karara bağlamak,

Kurulu kararlarına

karşı yapılan itirazlarını

karara

bağlamak.
13.8. Dernek için gerekli

taşınmaz

malların

satın alınması

veya mevcut taşınmaz

hususunda Yönetim Kunılu'na yetki vermek,

malların

satılması
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13 ı O Derneğin kurulmuş veya kurulacak dernekler arası fodcrnsyu,{
1
-.ı~ . •. . ~
katılması veya ayrılması hakkında Yönctım Kuruluna yetki vermek,
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13.l tDerneğin

feshine ve mal varlığunn ı.Lığıtılmasına karar vermek,

l 3. 12. Yasalar ile Derneğin
13.13. Yasalarda

amaç ve çalışma konularına

ya da Dernek

Tüzüğü'nde

Genel

"',,~c:;.r.,.:...'
~· M 6-"~:+",,r

ılışkın gerekli k;ırarLırı ,ı!ııuk.
Kurul'da

yapılması

be linilen

görevleri

aşağıdaki

yöntemler

uygulanır

yerme

getirmek.

GENEL KURULA ÇAGRI VE TOPLANTI USULÜ
MADDE

14- Dernek Genel Kurulunun

toplantıya

çağrılmasıııd;ı

14. l. Dernek Yönetim Kurulu, Genci Kurul'a katılına hakkına sahip uyelerin !ıstcSini yapar ve tüm
aidat borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere çağrıda bulunur
Aidat b~lJ.l\1,l!~n üyeler Genel Kurul'a katılamazlar.
,;;' -f'1!~

Seçme ve seçilme haklan yoktur.

"~\:.·.!

(.l},\

l 4}'; Erf·~'tfu~
gün. önceden. yapılacak toplanıımn v.~ b:ı toplantıda ço~unlu~ sag'.anamauıgı
taH:(U)ıde (li;ı;;;.$il~e.cc'k i\mcı toplantının tarihi. saau, ven ve 11unoeı.nı Dernek weo saytasıı.·ıo;ı,
ı,,.. -""1{'
.
. ' ile ya~ da diğer haberleşme ve iletişim araçl.uı
•• ' ı,\ .: .·-'·,;
·,,.;.) '"·' .;:,.
, \ cya eposta
yolu

k~Jl1~~~

Jııllirilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı

arasındakisürc

yedi günden az. altmış

güii'~{~p~of;~~.,
sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırs;ı, bu durum
surcıiyle. ilk toplantı için yapılan ç:ıÇ:rı usulüne uvgun obra\...
üyelere duyurulur. Ikinci toplantının gen bırakımı tarihinden itibaren en geç üç ay iç ind,. yapılmas:
zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda bclirtılen esaslara göre venidc» çağrılu'
\4J.~1ft,,

~;;~unluk sağlanamaması

geri bırakım, sebepleri de belırtilmı:k

14.4. Genel Kurul toplantısı

bir defadan fazla geri bırakılaımız.

rvIADDE 15- Genel Kurul toplantılarında

aşağıda gösterilen

ilkeler uygulanır:

·'t!
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sayısının iki katından az olamaz.
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15.2. Genel Kurula katılma hakkı

,L>

j ~,; ,,

bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulı'.ırid1ıı1.1lu,t~-!:-·:., ;, ~:·
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Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri. Yönetiı~·;:;;l~u.lu
veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek
görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, düzenlenen
listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

J 5.3 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa
durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu
başkam veya görevlendireceği
Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafuıdun açılır. Toplantı yeter sayısı
sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

l 5 .4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan \ ek ılı ık \ .ız ın.m
seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı
tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
15.5. Demek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin
kimliklerini göstermeleri ve listedeki isimlerinin karşısını imzalamaları şarttır.
15.6. Genel Kurulda yalnız gündemdeki madde görüşülür, ancak hazır bulunan
biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.
15. 7. Toplantı sonunda,

divan heyetine

üyelerin

en az onda

bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

OLAÜANÜSTÜ GENEL KURUL
MADDE 16- Olağanüstü
Genel Kurul, Olağan Genel Kurul Toplantısına
kadar beklenilmesinin
mümkün olmadığı ya ela bir an önce görüşülmesinde
yarar görülen öneınlı ve zorunlu konularda.
aşağıda gösterilen kurallar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
1 (ı l. Asıl üyelerin

l/5 'sinin yazılı ve imzalı başvurusu

l 6.2. Yönetim Kurulunun
i 6.3. Denetleme

Kurulunun

halinde,

gerekli gördüğü konularda 2 3 oy çoğunluğu

ile alacağı kararla,

Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda

alacağı oybirliği

16.4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul Toplantısındaki
yöntem
yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alnıır.
YÖNETİ\l I<TRl'Lt:
rv!ADDE 17- Derneğin yetkili yorıeum
ilkeleri aşağıda gösrcıilmiştir.

org.uu

olan Yöneum

Kumlu'nun

oluşum

kararıyla,
ve ilkeleregörc

biçimi

YC

çuhşmu

l 7. L.)' önerim Kurulu, (2) iki yıllık süre için seçilmiş, ~5) asil ve (5) yedek üyeden oluşur.
17.2. Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar
nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden
sonra, üye tamsayısınm yansından aşağı düşerse yeniden
seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.
17.3. Yönetim Kurulu seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan. bir
Sekreter ve bir Sayımın üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri belirlenecek konu ve görevlere
göre görevlendirilirler.

17.5. İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı veya
bildirecekleri temsilcisi oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantısına

Rektörü

/'/7'~~;:·\t,_

yafdi {&iıJL.

katılabilirJ.et.

,zt

il>'qı~)(~

'<~::;:"./ ,:,,'
~·,

17.6. Yönetim Kurulunun toplamı
katılanların salt çoğunluğudur

yctcrsnyısı. uyc mm sayısının yarıdan bir

YÖNETİi\l KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE

18- Yönetim

Kumlu'nun

l 8. l. Yasalar ve Tüzük hükümleri
Kurul kararlarını uygulamak,

l 8.2 Derneği
vermek,

görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
doğrultusunda

amaç ve çalışma konularını

Başkanı

aracılığı

ile temsil

etmek

ya da gerektiğinde

I S.3. Çalışımı Dönemi
uygulamasını yapmak,

Çalışına

Programı

ile Bütçe,

Gelir

Çizelgelerini

18.4. Geçen Çalışımı Dönemi Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerini
üyelik nitelik ve koşullarını
aykırı söz ve eylemlerinden

18.6. Genel Kurul toplanulannın

tarihini, saatini. yerini ve gündemini

18.7. Yönetim ile amaç ve çalışma
raporlar: hakkında karar almak.
I S.8. Derneğin Yönetsel
işlerine sun vermek,

konuları

ıc

hazırlamak,

saptamak,

görev

yapacak

personeli ile danışmanları

18.9. Dernek Tüzüğünün
değiştirilmesi
ile yönetmeliklerin
hazrrlauması
çahşrnalar yapıp gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
18. l O. Genel Kurul toplantılarında

hazırlamak

yitiren. amaç ve çalışma k onularmd.ın
ötürü üyelerin cez alandmlnıasuıa
kurur

doğrultusunda

ve mali işlerini yönetecek

Genel

Kurul üyelerine yetki

diğer

ve Gider

18.5. Başkanın önerisi üzerine,
uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına;
vermek.

gerceklcstinuck.

üyelere duyurmak.
Komiteler

atamak

kurmak

ve

ve gerektiğinde

ve değiştirilmesine

ilişkin

alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

l 8. 11 Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığuu
teslim almak ve aynı biçimde gelecek Çalışma Dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,
l 8. ! 1. Derneğin yıl onu faaliyetleri
ile gelir ve gıder
beyannameyi her yıl vaktinde mülki idare amirliğine vermek

işlemlerinin

sonuçlarını,

düzenlenecek

DENETİM KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ
ı\!ADDE 19- Derneğin yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu. Genel Kurulda iki yıl için seçilen
3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu asıl üye lig inde ıstil:ı veya başk.ı sebeplerden duLıyı
boşalma oiduğu t.ık dirdc ', cdek üyeler sırasıyb t,ürn alır
i 9.1. Derneğin,

ıüzüğündc

len ama, l.ır 'ı L' bu a,mıı;larrn gerçekleştirilmesi
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstcrmcdiğ ini. defter.
rncvzuata
ve demek tüzüğüne
uygun olarak tutulup tutulmadığını,
diledikleri
/
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geçmeyen aralıilad, denetler
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için sürdürüleceği
hesap ve kayıtlaruı
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19.2. Kesin hesap durumunu

bir raporla Genel Kurula sunar.

19.3. Gerektiğıııdc
Genel Kurulu toplantıya çağırması
gerçekleşmezse yerel sulh hukuk hakimliğine başvurur.

için Yönetim

Kuruluna

l 9.4. Dernekte Genci Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından
iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Y önctı m
Kurulu veya bağımsız
Denetim Kuruluşlarınca
denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun
yükümlülüğünü

ortadan kaldırmaz.

YÜRÜTiVlE UİRİI\lLEH.İ
:v!ADDE 20- Yürütme Birimleri: Birim Görev lileri ile Uzman Daıuşmanlar ve Çalışına Gruplarıud.ın
oluşur. Yürütme Birimleri;
Yönetim Kurulunun
yönetim ve gozetimindc,
Dernek organlarının
kararlaruu uygulamak; lokal v,; tesislerin kurulması ı ,· iktisadi işlcunclcrin Derneğe ilişkin ı:;;kv ıT
işlemlerini yerine getirmek, Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görev lidir.
:'vlADDE 21- Dernek
Kurulunca

bütçesi

Birim Görevlisi

ile amaç ve hizmet konularının

gerektirdiği

sayıda personel

Yönetim

olarak atanır.

i\lADDE 22- Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici y;: da
sürekli olarak atanan Uzman Danışmanlar,
spor, sağlık, hukuk, mali, basur, teknik ve Yönetim
Kurulunun
gerek gördüğü konularda,
Yönetim, Denetim ve Danışma
Kurulları ile Çalışma
Organlarına

danışmanlık

yaparlar.

fviADDE 23- Dernek amaç ve ~:alışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere Yönetim Kurulu
tnratmdan geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan Çalışına Grupları kurulabilir Çalışına
Grupları Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulunun karar almalarma ya da Çalışma
Organlarına yardımcı olabilecek etüt. araştırma ve incelemeleri yapmak. önerilerde bulunmakla
görevlidirler.

iV.BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
ÇALIŞl\IA DONEMi VE BÜTÇE
tv!ADDE 24- Derneğin bütçe dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Genel Kurul'a sunulan
malı raporlar, bütçe döneminin yanı sıra Genel Kurul'un yapıldığı tarihe kadar olan süreyi de kapsar
Derneğin bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden
oluşur. Bütçe yönetmeliğinde,
harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, bsad:ı
kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.
DERNEC;İN GELİR KAYNAKLARI
rvt:\DDE 25- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmışur.
2) 1. t!yclerden

gırış aidatları VL' yıllık aidat alınır. Bunl.ırın miktarlarını belirlemcve v e bu ımk t.ulaıı
arurmaya veya eksiluneye Yöncuın Kurulu :,c'll.ılıdır Yönetıın Kurulu bu konuda :ıld:ğı karan üvclerc

duvuruı

25.3

Dernek

•'yanşmast,

tarafından

düzenlenen

konferans ve benzeri

işletmesınden

içecek

ve yemekli

toplantı,

gezı ve eğlence,

ık dinlenme yeri. kitaplık.

faaliveıler
.

temı;~·L;1)(:iri~~?~)por

•

lokal \ e benie\.i\\esı;licıİ-iiÇ
..,~ ,*;).,"'İl"
'J

elde edilen gelirler.
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kurduğu iktisadi işletme faaliyetlerden

25.4. Derneğin,

25.5. Satılacak, dağıtılacak
25.6. Dernek

amacını

ya da yayınlanacak

gerçekleştirmek

ve ortaklıklardan

elde edilen

her türlü yayına alınacak reklamların

için Tüzüğün

gcrektirdiği

gelirleri.

her türlü plışnı;ıd:ın

<.'ldc cdık,,·;,

gelirler
taşınır ve taşınmaz

25.7. Demek

mallan

ile haklarının

i~letilırıcsinden

ya da kiraya verilını:sindeıı

sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.
25.8. Diğer gelirler.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ

YÖ7'TEl\1

MADDE 26- Derneğin gelir/gider uygulamalarında

aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

26. l . Giriş aidatının tamamı üycuk işlemler: sırasında, Yıllık aidatm tümü Aralık ayı sununa kadar
tahsil edilir. Yıllık aidatını tarnarnLıınayan üyeler hakkında l O'uncu maddesine göre i~kın vapı h r.
26.2. Dernek gelirleri ,'\l!l~!!.J~.elgeleri ile toplanır Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması
halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süreleri de belirtilmek suretiyle Yönetim
Kurulu karım ile belirlenir ve Yetki Belgesi düzenlenir.

2ö.3. Giderlere ili:;;kin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin s,ığl,ıııanıadığı
ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. Bu tür harcama
belgeleri Yönetim

Kurulunca

26.4 Alındı Belgeleri

onaylanır.

ile fatura, makbuz

ve harcama belgelerinin

göstcrılen daha uzun süreye ilişkin hükümler

saklama

süresi.

özel kanunlarda

saklı kalmak üzere beş yıldır.

OEFTERLEH
rv!ADDE 27- Dernek.

kamın ve yôııı,;tıııc:hkıc belirtilen

Müdürlüğüne veya notere

tasdik ettirilmesi

dctıcrlcr:

ı uı.ır

Bu dctıcrlcrin

İl Dernekler

zorunludur.

V. BÖLÜ!Vl
DİGER HÜKÜl\lLER
T:\ŞlNl\lAZ l\L\L EDİN!VIE
i\lADDE 28- Dernek, Genel Kurullarının
yetki vermesi üzerine Yönetim Kumlu kararıyla ıaşuunaz
mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde ayni hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir.
Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare anurliğ inc
bildirilmek

zorunluluğundadır.

İKTİSADİ İŞLETlVIELER
:vL\DDE

29- Derneğin
amaç ve hizmet konularını gen;ekk~tirmek:
uygulaırnL eğitim v e gelir.:
uzerc Dernek ıktı,;,ıd: isleuueleti kurulabilir
Dernek Yöneum Kurulu ıarafuıdan
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edilecek Dernek iktisadı işletmesi statüsünde Derneğin kuruluşuna ilişkin bilgiler, Denıc!lvıi':ft1~~','.v~
·-ı •
hizmet konuları ile vergi bağışıkhğ: konusu. isleuncniu çalışına konuları, i~lı:tım:rnıı~ ~~ıı~/11\.~2.;_ı;nlv ;.: ,,.
ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali iş lemi er. isletmenin
dcneti'füi~ı.r~h(1tiş1f\j.;ı
(
!;J"_,E....
. "\.
•.~·
~
hükümler yer alır.
' '".• ;:7· , ı,'\_-··
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1

Dernek

iktisadi

işleuneleıi.

ıurihındcn başlamak

Ticaret

ÜZL'TC yürürlüğe

Sicili Tüzüğü

hükümleri

uyar mca tescil

edilirler

ve

·tı:i:]ı

girerler

BORÇLA:\~l:\ usCLLERİ
\·!ADDE 30- Dernek amacını gerçekleştirmek
ve fo,ıliyı:tlcrını yür(ıtebılınek ıçin ıln ıyu, ,!Li} ,ıım:ısı
halinde Genel Kurulca belirlenen miktar dahilinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma vapabilir. Bu
borçlanma kredili mal ve hizmet alınu konulaıında olabileceği
gibi nak ıt olarak d.ı yapılabılır
Aucuk
bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak
miktarda ve Derneği ödeme g.(\lü!!Ün\.'
dü~ürecek nitelikte yapı larnuz.
Dl·:ıe,a:(;j\ İÇ DE:\ETİ\Iİ
31- Dernekte Genel Kurul. Yöneti:u Kurulu veya Dcııetıııı Kurulu taratmdan ı~· \kıı\.'ltnı
, .ıpılabilcccğ: g.ıbı. bağırn,ız Denetim l(unıluşlarına da Jcnetıııı vaptmlabilir
Genel Kurul. Yorıcum
Kurulu veya bağınısız
Denerim l,urulu:;,larılll,ı
denetim yupı lnu., olması. Dcucı nu Kurulunun

\l:\DDE

\ üktıınlülLiğüııli on,ı,Lııı k.ıldum.ı>
Denetın:
Yoncum

Kurulu ı.ıraündan en geç yılda bir deta derneğin denetimi tler-çı..·klc~tııılıL ( icucl Kurul , ı..·;···
Kurulu. g'"·rd; görüle» hallerde d,::ıL·tıııı y:ıp:ıbılıı \1,.''.,ı h,ığıııhıı Dcncum 1<.uıııl.ı)Ltrnı:ı

,kıı,·tıill :•. .pur.ıo.lu
TÜZÜK DEGİŞİ KLİÜİ
\lı\DDE 32- Tüzük dı.:ğ.ı~iklığı Genel

Kurul kararı ile yuprl.ıbilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği
y::ıpıl.:ıbilınc,i 1~·111 Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 21
3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağl:ınaıırnıııası sebebiyle toplnnunın
ertelenmesi durumunda ikinci
toplarında
çoğunluk
aranmaz. Ancak. bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları
üve
tam savısmın
.
.

iki katından az olamaz.

dcği;;iklıği
üyelerin oylarının

ıçın gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan
2/3 'üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır

Tüzük

DERı\EGİ:\'

FESHEDİL>lESİ

~lı\DDE 33- Derneğin feshedilmesi kararı. Cieııcl Kurula katılma hakkına sahip üyelerin eıı ,ıı (2 3 J
ünüı: hazır buluııaı.:;ığı ıoplanuya katılan üyeleri» (2 ~) uy ı;vğ.uııiuğ.u ile ahn.ıbilır.
İlk toplantıda 2 3 çoğunluk hazır bulun:ırn:ıdıt!I ı.ıkdudc ikıncı kez toplanmak üzere Genel Kurul
uyclcri ıoplunuya
çağrılır. Arıcak ikuıcı ıopıanu. ,ı Y öncum , e Denetim Kurulu ası: Lıy,·lcrının en :ız
iki katı kadar üyenin kaulması ve ,Lığıtdına k.ır.ınrun. h.ız ır hulun.ın üyelı:rııı 2 ., uy ı,:uğuııl,ığu l,
.ıluuuası zorunludur
Derneğin dag ıtılmas).
bildirilir.

Yönetim

Kurulu ı.ırafından

beş

5 ı gün ı~ıııdc vörcnuı

mülki idare :ırnırlığ.111,·
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Hl'KÜM EKSİKLİGİ
MADDE

34- Demek

;

Tüzüğünde

hüküm

eksiklığinin

Dernekler Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri

bulunması

halinde

~

1,-.

\

•_s

''\

"1 \

..e · !

· nu'1}

I ~ tr> t

'?w..•

·:,-\ "'1' ~""'b...lıh'A
ı' .•••.•••••. ~~)
~

uygulanır.

YÖNETMELİKLER
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MADDE 35- Demek Tüzüğü Hükümleri,
Genel Kurulun onaylayacağı yönetmelikler
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Yönetim Kumlu'nun hazırlayacağı
hükümleri ile birlikte uygulanır

•

ı,."t

t~

j

~ •

"/!

,e gerek ~de

Geçici Madde 1- İlk Genel Kurulda demek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve
demekle ilgili ış ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin:
Adı ve Sovadı :

Gürev. Unvanı

ı. Prof.

Başkan

Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL

/'

2. Doç. Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR

Başkan Yardımcısı

3. Şerife SEFİL

Sekreter
,,..,.

4. Semih SARP
5. Nigar Büşra GÜı\lRÜKÇCOôLU

Cvc
.

6. Mustafa GÜNEY

Uvc

7. Lamia ŞEKER
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Bu tüzük 35 (Otuzueş)
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ve 1 (Bir) geçici maddeden

ibarettir.

.:
\

\

'.

\\ \'
;

)

11

(\

'.

\

