NOGAY TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1- Derneğin Adı: "Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği"dir.
Derneğin merkezi Ankara'dır.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
DERNEĞİN AMACI
Madde 2- Dernek:
a)

Türk Kültürü esasları içerisinde Nogay Türkleri Tarihini, Edebiyatını, Kültürünü, Müziğini ve Halk
Oyunlarını; derlemek, yaymak ve üyelerini arasında gerekli yardımlaşma, dayanışma ve
kaynaşmayı sağlayarak mali durumu zayıf olan üyelere yardım etmek. Milli Kültürümüzü
geliştirmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için faaliyetlerde bulunmak.

b)

Mensuplarının hakkını korumak için adli ve idari makamlar neslinde girişimlerde bulunmak,

c)

Ülkemizin kültür, sanat ve turizm değerleri ve zenginliklerini yaşatıcı, yayıcı, destekleyici,
geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

d)

Ülkemiz ve halkımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel araştırma ve geliştirme yapmak, eğitim
ve öğretim alanında yasalara uygun olarak gerekli gördüğü hizmetleri ve faaliyetleri yapmak,

e)

Kültürel ve folklorik değerlerimizin; özellikle Anadolu kültürü içindeki yerlerini inceleme
konusunda gereken her türlü hizmet ve faaliyeti yapmak,

f)

Halkımızın sağlam, sağlıklı ve moral değerleri yüksek gençliğe sahip olması ve gençliğin ihtiyaç
duyduğu maddi ve manevi faaliyetleri yapmak,

g)

İhtiyaç halindeki üyelere ve okumakta olan gençlerimize maddi ve manevi yardımda bulunmak,
ihtiyaç halindeki gençlerimizin Eğitim ve Öğretimlerini tamamlamaları için burs vermek,
gençlerimizin spor ihtiyaçları için gereken her türlü faaliyette bulunmak,
Amacı ile kurulmuştur.
DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI BİÇİMLERİ
Madde 3- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.

1.

Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2.

Amacın gerçekleştirilmesi için; kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı,
yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival,
anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve
benzeri etkinliklere ilişkin projeler hazırlamak, eğitimle ilgili kurs ve eğitim kurumu açmak,

3.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin
etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları
doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve
bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4.

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve
gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5.

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt
dışından bağış kabul etmek,

6.

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,
ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7.

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve
kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8.

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

9.

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak,
kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak
veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği
tesisleri kurmak,

11.

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu
kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12.

Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren
sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi
yardımda bulunmak,

13.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 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 yürütmek,

14.

Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle
kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15.

Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
ÜYELİK ŞARTLARI
Madde 4 - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üyelik
için, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak
başvurabilir. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul
veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak
zorundadır.
Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgili merciden
izin almış olmaları şarttır. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye'de ikamet hakkının olmasına
bağlıdır.
Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onur belgesi verilebilir ve bunlar
fahri üye olarak derneğe kaydedilebilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler,
ancak organlara seçimle ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için
ayrı bir üyelik defteri de tutulur.
ÜYELERİN HAKLARI
Madde 5- Hiç kimse derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye yazılı
dilekçe ile istifa hakkına da sahiptir. Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatla tanınan tüm haklara
sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
DERNEKTEN ÇIKARMAK
Madde 6- Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın
derneği yükümlülük altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler Yönetim Kurulu kararı ile
Dernekten çıkarılır. Yüklendiği üyelik aidatını vaat ettiği dönemler içinde ve haklı bir gerekçesi

olmaksızın yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenin üyeliğine Yönetim kurulunun kararı ile
son verilir.
Dernekten çıkan ve çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir
hak iddia edemezler.
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
Madde 7- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:
1.

Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu
deftere yazılır.

2.

Karar defteri; yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve
kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3.

Giden ve gelen evrak defteri; gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

4.

İşletme hesabı defteri; dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların
verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5.

Demirbaş defteri; derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

6.

Alındı belgesi kayıt defteri; alındı belgesi ciltleri sırasıyla bu deftere kaydedilir.
Bu defterlerin, notere bir kez tasdik ettirilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu, bu defterlerin
usulüne uygun tutulmasından sorumludur.
DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ İLE BORÇLANMA USULÜ
Madde 8-Gelir ve gider belgeleri;
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 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.
Alındı Belgeleri
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.
Yetki Belgesi
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.
Derneğin Borçlanma Usulleri
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 ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir
kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte
yapılamaz.
DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 9- Derneğin gelir kaynakları;
1.

Üyelik aidatı; üyelerden alınacak giriş ödentisi miktarı ile yıllık aidat ödentisi miktarı genel
kurulca tespit edilir. Her üyeden giriş ödentisi ve yıllık aidat ödentisi alınır. Ödentiler aidatların
yıllık toplamı veya altı aylık toplamı olarak toptan da alınır.

2.

Kişilerin kendi isteği ile Derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar,

3.

Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve
biçimlerinden elde edilen gelirler,

4.

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

5.

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

6.

Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi,
ticari ve sanayi isletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen
gelirler,

7.

Yurtdışından sağlanacak gelirler,

8.

Diğer gelirler.
DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 10- Derneğin organları şunlardır:

A.

Genel Kurul,

B.

Yönetim Kurulu,

C.

Denetleme Kurulu.
A. GENEL KURUL
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11- 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,

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 hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12.

Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak
katılması veya ayrılması,

13.

Derneğin vakıf kurması,

14.

Derneğin fesih edilmesi,

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,
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 12- Genel kurul;

a)

Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan, yönetim veya denetim kurulunun gerekli
gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beste birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde
olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul toplantılarının üç yılda bir Ocak ayında yapılması zorunludur.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Çağrı usulü

b)

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri
ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle
toplantıya çağrılır. 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. 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.
TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 13- Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin ve
delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa,
ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek
Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
TOPLANTI USULU
Madde 14- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır
bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,
yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol
edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı
yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula
katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar,
ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
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 secimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine
kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul,
gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her
üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
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.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre
görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler
tarafından yerine getirilir.
B. YÖNETİM KURULU
Madde 15- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.
Derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak, kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu
yetkisini devredebilir.
Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak, Derneğin gelir ve gider hesaplarına
ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına
sunmak, tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek, mevzuat ve tüzüğe
uygun olarak gerekli görülen konularda merkez veya şubelere ilişkin yönetmelik ve genelge
hazırlamak, Genel Kurul kararlarını uygulamak ve mevzuatın kendisine verdiği diğer konular
Yönetim Kurulunun görevi ve yetkisindedir.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında aldıkları oy çoğunluk sırasına göre görev bölümü
yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Saymanı belirlerler. Yönetim Kurulu tüm

üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Ancak en geç iki haftada bir mutat
olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır.
Yönetim Kurulu mutat toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste iki kez
katılmayanların üyelikleri düşer. Yönetim Kurulu üyeliğinden düşen veya istifa edenlerin yerine
yedeklerinin genel kurulda aldığı oy sırasına göre sırasıyla üç gün içinde çağrılması zorunludur.
C. DENETLEME KURULU
Madde 16- Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur.
Derneğin iç denetimini mevzuat çerçevesinde yapar. En geç altı ayı geçmeyen aralıklarla
Derneğin ve şubelerinin iç denetimini; gelir-gider hesap ve işlemleri ile faaliyet ve çalışmalarının
mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu ve Genel Kurul kararlarının yerine getirildiğinin
tespitini denetim elemanlarının çalışma esas ve usullerine göre yapmaya çalışır. Denetleme
Kurulu Karar defterine yazar ve bir rapor haline getirerek Yönetim Kurulu'na ve toplandığında
da Genel Kurula sunar. Ayrıca, mevzuatın kendine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.
ŞUBELERİN KURULUŞU VE HUKUKSAL DURUMU
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 17- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla
dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler
Yönetmeliği'nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en
büyük mülki amirliğine verir.
Şubelerin Görev ve Yetkileri, Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 18
a)

Şubeler, 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.

b)

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu'dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim
kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın
öngördüğü çerçevede şube'de de uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil
Edileceği

c)

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay
önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca
belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün
içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
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.

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 surece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim
kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 19- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul
gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin onda birinin, yazılı
isteği üzerine gündeme alınmışsa, Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme
yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki (2/3) çoğunluğudur.
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
Madde 20- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun
Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve
delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk
sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı
dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak, feshe
ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile
verilmesi zorunludur.
Genel Kurulca Derneğin feshine karar verilince beş gün içinde yönetim kurulu tarafından
mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurulca fesih kararı verilirse, derneğin
mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Bu kurul
mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna
kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları,
amacına uygun başka bir dernek veya kuruluş veya ihtiyaç halindeki bir köy muhtarlığına
devredilir. Derneğin mal, para ve haklarının fesih halinde nereye devredileceğine Genel Kurul
karar verir.
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde-21 Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda Dernekler Kanunu ile Türk
Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
DERNEĞİN KURUCULARI
Madde 22- Derneğin ilk kurucularının tamamı T.C. uyruklu olup, aşağıda kimlik bilgileri
belirtilmiştir.
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Adı Soyadı
Musa ÜNAL
Abdurrahman ŞENTÜRK
Muhsin DEMİR
Osman ÜNAL
Bayram Ali AKAY
İsmet TANATAR
Alaattin BERK
Yusuf OZTÜRK
GEÇİCİ MADDE

Mesleği
Met. Müh.
Esnaf
İşçi
Em .Öğr.
Esnaf
Çiftçi
İşçi
Esnaf

İkametgah Adresi
Yeşilay Sokak No: 18/6 İncirli / Ankara
Ayvalı Caddesi Akif Sokak No: 5/14 Ankara
2. Cadde 10. Sokak No: 10/5 Balgat / Ankara
3. Cadde No: 6/2 Karşıyaka / Ankara
1. Cadde 3. Sokak No: 7/12 Demetevler / Ankara
12. Cadde 30. Sokak No: 28/6 Demetevler / Ankara
4. Cadde No: 6/2 Karşıyaka / Ankara
12. Cadde 40. Sokak No: 5/10 Demetevler / Ankara

Yapılacak ilk genel kurula kadar Geçici Yönetim Kurulu aşağıdaki isimleri yazılı Kurucu Üyeler
tarafından teşekkül eder.
Geçici Başkan
Geçici Başkan Yardımcısı
Geçici Genel Sekreter
Geçici Sayman
Geçici Üye
Geçici Üye
Geçici Üye
Geçici Üye

: Musa ÜNAL
: Abdurrahman ŞENTÜRK
: Muhsin DEMİR
: Osman ÜNAL
: İsmet TANATAR
: Bayram Ali AKAY
: Alaattin BERK
: Yusuf ÖZTÜRK

