GEMİ BROKERLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
BÖLÜM I
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1: Derneğin adı: Gemi Brokerleri Derneği‘dir. G.B.D. harfleri ile de kısaca ifade edilebilir.
Derneğin Merkezi İstanbul’dur.
Dernek yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.
Derneğin tüm resmi yazışma ve evraklarında, mavi yuvarlak içersinde etrafı sarı halat ile çevrilmiş içinde
çan resmi ve çanın içinde çıpa resmi, altında GBD üstünde GEMİ BROKERLERİ DERNEĞİ yazılı şekildeki
amblemi kullanır.
DERNEĞİN KONUSU VE AMACI
Madde 2:
A. Derneğin amacı ve faaliyetleri
Türkiye Cumhuriyetinin temel hedef ve ülküleri doğrultusunda:
1Gemi Brokerliği mesleğinin gelişimine ve uluslararası standartlara ulaşmasına katkıda bulunmak;
2Ulusal ve uluslararası gemi alım satımı ve gemi ile yük, eşya, kargo taşımacılığı ve lojistik hizmet
üretimi, taşıma işleri operatörlüğü, komisyonculuğu, danışmanlığı, yükleniciliği ve benzeri işlerin
Türkiye’de geliştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak;
3Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurtiçindeki veya yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye
olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmalarda bulunmak.
4Üyeleri arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek, bilgi,
tecrübe ve deneyimleri paylaşmak;
5Denizcilik örf, adet ve geleneklerini ön planda tutarak denizcilik gücümüzün ve ülkemizin, gelişimi
ile ilgili her türlü faaliyet ve girişime katılım ve destek sağlamak;
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6Uluslararası denizcilik endüstrisinde tarafsızlık ve dürüstlüğü yüceltici bilgi ve dökümantasyon
arşivini oluşturmak;
7Gemi Brokerliği Mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitim faaliyetleri organize
etmek, yasal mevzuatın ve uygulamaların dünya standartlarına uygunluğunun sağlanması, iyileştirilmesi
için çalışmalar yapmak;
8Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili kendi aralarındaki sorunlar hakkında danışmanlık ve yol
göstermek amacı ile tavsiyelerde bulunmak ve görüş bildirmek;
9Türkiye Gemi Brokerleri Derneği adını alabilmek ve kamu yararına dernek statüsü kazanabilmek
için çalışmalar yapmak.
A.
Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için:
•
Ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlara üye olabilir, mesleğin gelişimine katkı sağlamak amacı
ile yurtiçinde ve yurtdışında kuruluşlar ile işbirliği yapar, üye olur, insan ve malzeme kaynağı alışverişinde
bulunur, meslek etik kurallarının gelişmesi, yaygınlaşması, etkinliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar
yapar,
•
Cumhuriyetimizin Anayasada belirtilen temel düzenini korumak üzere oluşturulacak sivil toplum
kuruluşu, birlik, federasyon ve platformlarında yer alır ve bu kuruluşlarda yönetim kurulunca temsil edilir.
•
Sivil toplum kuruluşu, birlik, platform ve federasyonlara kurucu üye olarak veya sonradan
katılmak için Genel Kurul Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Bu takdirde Derneğin federasyonlara üye
olması yönetim kurulu kararıyla gerçekleşir.
•
Yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulmuş ulusal veya uluslararası faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşu, birlik, platform ve federasyonlara kurucu üye olarak veya sonradan katılmak için Genel Kurul
Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Bu takdirde Derneğin federasyonlara üye olması yönetim kurulu
kararıyla gerçekleşir.
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•
Derneğin amacını gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetlerde ve dernek üyelerinin iştigal konuları
ile ilgili hususlarda bakanlıklar, resmi ve özel kurum veya kuruluşların yapacakları çalışmalara yardımcı
olmak amacı ile temsilciler bulundurabilir, görüşme ve toplantılar düzenleyebilir, bu kuruluşlarda
üyelerini temsil edebilir, konusuyla ilgili görülen davalarda müdahil olabilir, kanun ve her türlü mevzuat
çalışmalarında görüş bildirebilir, yasalar çerçevesinde iptal davası açabilir, ulusal ve uluslararası
başvuruda bulunabilir,
•
Yurtiçinde ve yurtdışında tüm deniz, göl, gölet ve akarsu kıyılarındaki ve karada yerleşim
yerlerinde şubeler, temsilcilikler açar;
•
Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurulun vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde amaçlarını
gerçekleştirmek için borçlanabilir ve/veya kredi kullanabilir, taahhütte bulunabilir, hibe ve bağış kabul
edebilir, sözleşme akdedebilir.
•
Türk Ticaret Kanununa tabi İktisadi işletmeler kurabilir, işletebilir, devredebilir, ortak alabilir
ve/veya kurulmuş olanlara ortak olabilir.
•
Gelir elde etmek ve/veya tanıtım amaçlı derneğin amblem ve logosunu taşıyan her türlü ticari
emtia imal edebilir, ettirebilir,
•
Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokaller açar, sosyal ve
kültürel tesisler kurar, işletir veya işleticiye verir.
•
Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi, dernek faaliyetlerinin
tanıtılması veya gelir elde etme amaçlı seminerler, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor,
gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenler
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•
Brokerlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile; İlgili istatistikî ve tarihi bilgileri toplar
ve teşhir eder, bilimsel ve mesleki araştırmalar yapar, her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin
eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,
dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır veya
bunları dışarıdan birilerine de yaptırabilir. İş bu toplanılan hertürlü mesleki bilgilerin sonucunda C.V. veri
bankası oluşturmak gerekli izinler alındıktan sonra Denizcilik Kütüphanesi (kitaplığı) oluşturmak, tanıtımı
sağlayıcı etkinlikler oluşturur ve yönlendirir, seminerler düzenler, katılım belgesi verir, fuarlara katılır,
•
Gemi Brokerliği mesleğini özendirici tedbirler alır. Genç neslin denizcilik nosyonunu kavraması
için girişimlerde bulunur.
•
Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine girerek Denizciliğe ilişkin eğitimler ağırlıklı olmak üzere
amaçlarına uygun, eğitim hizmetlerini yerine getirir,
•
Kanunlara uymak ve önceden yetkili yerlerden izin almak koşulu ile her türlü eğitici kurs ve
toplantılar düzenler, Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt
içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek ve/veya kredi kullanabilir, taahhütte bulunabilir, hibe ve bağış
kabul edebilir, sözleşme akdedebilir.
•
Koşulları ayrıca düzenlenecek yönetmelikle belirlenmek üzere, öğretim görmekte olan dernek
üyelerinin çocuklarına, dördüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarına geçimlerini sağlamaları ve/veya
eğitimlerini sürüdürebilmeleri için ayni ya da nakdi yardımda bulunabilir, gemi brokerliği eğitimi alan
çocuklara burs verir, yardıma muhtaçlara bireysel, bölgesel, toplu ya da münferit yardımlar yapılabilir,
•
Dernek amaçları doğrultusunda menkul ve gayri menkul mal varlığına sahip olabilir, satabilir,
kiralayabilir, kiraya verebilir, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir, hibe ve vasiyet yolu ile her türlü
menkul ve gayrimenkulleri kabul eder.
•
Derneğin ve üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan yerlerde büro, eğitim,
konferans, panel, seminer gibi maksatları için kullanılabilecek bina ve tesisler kiralayabilir veya inşa
edebilir,
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•
Koşulları ayrıca düzenlenecek yönetmelikle belirlenmek üzere Dernek üyelerinin iştigal
konularıyla ilgili olarak; kırgınlık ve geçimsizlikleri, mesleki anlaşmazlıkları, her türlüsünü izale edici
danışmanlık, arabuluculuk; veya bunların çözümünde danışmanlık/bilirkişilik yapar,bu işleri yönetim
kurulu bizzat yürütüebileceği gibi komisyon teşkili ile de yürütebilir,
BÖLÜM II
DERNEĞİN KURULUŞU – ÜYELERİN KAYIT VE KABULU
Madde 3: Gemi Brokerleri Derneği aşağıdaki kişilerce kurulmuştur.
1 ADEM NEZİH MANAVOĞLU
22 ERHAN GÜRSOY
2 ADNAN TÜRKEŞ
23 ERTAN ÖZÇEVİK
3 AHMET MERİÇ
24 ESİN TOPÇU
4 AHMET SERDAR ARGIÇ
25 GÖKHAN ÖZCAN
5 ERGÜN GÜNEŞ
26 GÖKMEN ERDOĞAN
6 ALİ CEMAL ŞENOVA
27 GÖKMEN KOÇGAR
7 ALİ OSMAN AYDIN
28GÖNÇ BEYLİ
8 ALPER CANER BAL
29 HAKAN ÇENDİK
9 ARKIN DEĞER
30 HASAN AZİZ ERTAN
10 ATİLLA DEMİRSAN
31 HAYATİ İNANÇ
11 AYBARS VAHAPOĞLU
32 HÜSEYİN AVNİ ŞAN
12 AYHAN AYCAN GÖK
33 HÜSEYİN SEDAT GÜLÇAĞLAYAN
13 BAHADIR TONGUÇ
34 HÜSEYİN UYSAL
14 BAHRİYE BAHAR ZORER
35 IŞIK SARAÇOĞLU
15 BAYRAM ULUSOY
36 KERİM ALİ GÜÇ
16 BURAK YURDAER
37 KUNTER KURTOĞULLARI
17 BÜLENT KARABEK
38 MECİT MERT ÇETİNKAYA
18 CAN EKREM SAYIN
39 MELİH GEZEN
19 CAVİT KAZAN
40 MELTEM SÜLOĞLU
20 CEMAL MURAT ŞENOVA
41 MURAT BATUHAN ÇAK
21 ERCAN BAL
42 MURAT HILKIN

43 MURAT KARAGÜLLE
44 MUSTAFA CEM ÇELİK
45 NECATİ KÖK
46 NUVARA USLU ERDÖNMEZ
47 OKAN BAŞAR BAHAR
48 ORHAN BURAK DEMİR
49 ORHAN SEMİH DİNÇEL
50 OSMAN ASLAN
51 ÖMER ÖRTEL
52 RECEP BORA GENÇ
53 SALİH KURUL
54 SALİH ZEKİ ÇAKIR
55 SERKAN VARAN
56 SEYFULLAH KEREM ALOK
57 ŞABAN UFUK ÇETİNER
58 ŞİNASİ ONUR
59 TARKAN PEKEL
60 ÜMİT İBRAHİM KISMET
61 ZEYNEP MERAL TÜRKMENİLLİ
62 ZEYNEP PINAR KALKAVAN SESEL
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Madde 4: Derneğin 2 (iki) türlü üyesi vardır. Bunlar Asli, Onur (Fahri) üyelikten ibarettir.
A.
Asli Üyelik:
18 yaşını doldurmuş, Dernekler Yasasına göre derneklere girmesinde mani bir durumu olmayan, kurucu
üyelerle aynı amaçlara sahip, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, madde 5 te yer alan üye kaydı için
gerekli şartları bünyesinde bulunduran ve Gemi Brokerliği mesleğinde profesyonel anlamda bilfiil çalışan
ve çalışmış gerçek kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiplerdir.
Dernek Organlarına seçme ve seçilme hakları vardır. Bu tüzükte “üye” olarak bahsedilen üyeler asil
üyeleri ifade eder. Üyelik için, yıllık aidatın ödenmiş olması ve dernek üye kayıt defterine kayıt edilmek
şarttır. Ayrıca üyeler zorunlu ödentilere eşit olarak katılır.
Üye; başvurusu yönetim kurulunca kabul edildikten bir yıl sonra, ilk genel kurulda oy kullanabilir.
Derneğimizin yönetim organında görev alabilmesi için üyenin; kesintisiz asgari iki yıl süre ile üye olarak
kalması ve ödemelerini düzenli olarak yapması şarttır.
Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de çalışma izni almış olması gerekir. Onursal (Fahri)
üyelik için bu koşul aranmaz.
B. Onur Üyeliği:
Onursal üyelik teklifi, Genel Kurul tarafından onaylanmak kaydı ile, Yönetim Kurulu tarafından önerilir.
Üye sicilinden farklı bir sicil defterine kaydolunurlar. Derneğin sosyal ve diğer tesislerinden Asli Üyelerin
tabi oldukları şartlarla yararlanırlar.
Onur Üyelerinden birinin Onursal Başkan olarak seçilmesi yönetim kurulunun önerisi ile Genel Kurulca
yapılır.
Madde 5:
A.
Üye kaydı için gerekli şartlar:
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını tamamlamış ve üyelik için Dernekler kanununa
aykırı bir durumu olmayan Gemi Brokerliği mesleğine gönül vermiş ve en az 3 üyenin olumlu referens
mektubu ile tavsiye edilen sosyal veya ticari faaliyette bulunan her gerçek kişi üyelik için müracaat
edenler, Yönetim Kurulu oy çokluğu ile “uygundur” kararı verdikten sonra derneğe üye olabilirler.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞİNASİ ONUR

BAŞKAN YARDIMCISI
ORHAN SEMİH DİNÇEL

GENEL SEKRETER
ADEM NEZİH MANAVOĞLU

MUHASİP
HASAN AZİZ ERTAN

ÜYE
ÖMER ÖRTEL

ÜYE
Ş. UFUK ÇETİNER

ÜYE
PELİN GEZİCİOĞLU

6

GEMİ BROKERLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Dernek yönetim kurulu aday hakkındaki gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden
başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde adayın talebi ile ilgili karar verilir ve adaya yazılı olarak bildirilir.
Kabul edilen üyelere yıllık ödentinin ödenmesi halinde kayıt işlemi yapılır.
B.
Aşağıdaki kişiler dernek üyesi olamazlar.
Yanlış beyan nedeni ile kabul edilenler veya kusurlu davranışlarında ısrar edenler Yönetim Kurulu kararı
ile o zamana kadar ödedikleri üyelik aidatı ve giriş bağışları geri ödenmeksizin otomatikman dernek
üyeliğinden düşürülürler.
(1) Yasalarda derneklere üye olmaları kanunen yasaklanmış olanlar,
(2) Dernek aidatını 1 (bir) yıldan fazla geciktirenler,
(3) Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmayan yabancı uyruklu kişiler,
(4) Kötü şöhret sahibi olanlar,
(5) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar,
C. Üyeliğe talip olma ve sonrasında yapılacak işlemler Madde.6.da belirtildiği gibidir.
D. Derneğe giriş, dernek tüzüğünün ve genel kurul kararlarının kabulü demektir. Dernek üyeleri meslek
etik kurallarına bağlı kalacaklarını ve meslek etik kurallarının etkinliğini sağlamak için çalışacaklarını kabul
etmişlerdir.
E. Yönetim Kurulu üye olma taleplerini inceleyerek uygun bulması halinde karara bağlar. Yönetim
Kurulunun bu kararına itiraz edildiği takdirde, Genel Kurul bu konuda son kararı verir.
Madde 6:
Derneğe üye olmak isteyen 5.inci maddedeki şartlara haiz kişiler dernek Özel Giriş Formu’nu doldururlar.
Giriş formunda eksik olan üye adayı eksikliği tamamlayarak yeniden başvurmak zorundadır. Adayların
Yönetim Kuruluna takdimi esastır. Yönetim Kurulu adayın üyelik talebini ilk toplantısında gündeme alır ve
talep yönetim kurulunda reddedilmişse takdim eden üyelere yazılı olarak bildirilir.
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Talep yönetim kurulunca yapılan oylamada uygun görüldüğü takdirde, üyelik teklifi bütün üyelere Dernek
Bülteni veya web sitesi veya e-mail aracılığıyla duyurulur. Duyurunun yayımından itibaren 10 gün
içerisinde üyelerin görüşlerini bildirmesi gerekir.
Bu cevaplandırmada üye sayısının % 10’u adayı reddettiği takdirde başvuranın üyelik hakkı doğmaz.
Reddedilen aday 1 yıl sonra tekrar müracaat edebilir.
Onur üyeliği yönetim kurulunun oybirliği ile alacağı kararla ve her dönemde en fazla iki (2) kişiyi
geçmeyecek şekilde seçilir.
Kendilerine üyeliklerinin Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği yazılı olarak bildirilenler en geç 30 gün
(otuz gün) içerisinde aidatı ödemedikleri takdirde üye yapılmazlar.
ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:
Madde 7:
A.
Üyelikten çıkma:
G.B.D.’nin üyeliğinden çıkış, üyenin yazılı ayrılma dilekçesini Yönetim Kuruluna vermesi ile olur. Üyelikten
ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
B.
Üyelikten çıkarılma:
(1)
Derneğin itibarını zedeleyici, birliği bozucu, amaçlarına aykırı davranışları, dernek tüzük ve
yönetmeliklerini ihlal edici davranışlarda bulunan üyeler,
(2)
T.C. Kanunlarında yazılı haysiyet kırıcı, Genel Ahlaka Aykırı ve Yüz Kızartıcı suçlardan hüküm
giyenler,
(3)
5253 Sayılı Dernekler Kanununda gösterilen suçlardan birinden dolayı mahkûm olan üyeler,
(4)
Yıllık aidat borçlarını ait olduğu yılın ilk altı ayı sonuna kadar ödemeyenlere (Temmuz ayına kadar)
yönetim kurulunca aidat borçlarını ödemesi için bir uyarı yazısı gönderilir. Borçlarını uyarı yazısında
belirtilen süreler içerisinde ödemeyen üyeler, Yönetim Kurulu tarafından Dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
Yönetim Kurulunun bu kararına itiraz edildiği takdirde, Genel Kurul bu konuda son kararı verir.
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(5)
Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
(6)
Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
(7)
Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üyelikten çıkarma işlemleri işbu tüzükte belirtilen
usul ve esaslara göre yapılır.
Üyelikten kendi arzusu ile çıkan veya dernek kararı ile çıkarılan üyeler, çıkma/çıkarılma kararının
kesinleşmesi tarihine kadar aidat, giderlere katılma payı ve diğer borçlarını ödemek zorundadır.
Dernekten çıkan ve çıkarılanların ödedikleri aidat vesair ödentiler geri verilmez.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
BÖLÜM III
DERNEĞİN YÖNETİM VE HİZMET ORGANLARI
Derneğin yönetim ve hizmet organları aşağıdaki gibidir.
1GENEL KURUL
2YÖNETİM KURULU
3DENETİM KURULU
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 8: Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyeler ile şubede kayıtlı
üyelerden oluşur. Genel kurul;
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞİNASİ ONUR

BAŞKAN YARDIMCISI
ORHAN SEMİH DİNÇEL

GENEL SEKRETER
ADEM NEZİH MANAVOĞLU

MUHASİP
HASAN AZİZ ERTAN

ÜYE
ÖMER ÖRTEL

ÜYE
Ş. UFUK ÇETİNER

ÜYE
PELİN GEZİCİOĞLU
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1.
Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2.
Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin
yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte
toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Dernek Yönetim Kurulu genel kurula katılma hakkına
sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur.
Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç
üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesinin düzenler.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi ile 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 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.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
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 salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı,
yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞİNASİ ONUR

BAŞKAN YARDIMCISI
ORHAN SEMİH DİNÇEL

GENEL SEKRETER
ADEM NEZİH MANAVOĞLU

MUHASİP
HASAN AZİZ ERTAN

ÜYE
ÖMER ÖRTEL

ÜYE
Ş. UFUK ÇETİNER

ÜYE
PELİN GEZİCİOĞLU
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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.
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 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 hazirun 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 tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler
genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
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 Usul ve Şekilleri
Madde 9: 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.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞİNASİ ONUR

BAŞKAN YARDIMCISI
ORHAN SEMİH DİNÇEL

GENEL SEKRETER
ADEM NEZİH MANAVOĞLU

MUHASİP
HASAN AZİZ ERTAN

ÜYE
ÖMER ÖRTEL

ÜYE
Ş. UFUK ÇETİNER
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Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve
derneğin fesih kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız ve Çağrısız Alınan Kararlar
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.
Genel Kurul Görev ve Yetkileri
Madde 10: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1.
Dernek organlarının seçimi
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 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,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞİNASİ ONUR

BAŞKAN YARDIMCISI
ORHAN SEMİH DİNÇEL

GENEL SEKRETER
ADEM NEZİH MANAVOĞLU

MUHASİP
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ÜYE
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ÜYE
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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
18.
Derneğin feshi ve fesih halinde menkul ve gayrimenkullerinin benzer amaçlı bir kuruluşa devir
ve/veya tasfiye esaslarının belirlenmesi,
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11: Yönetim Kurulu yedi asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu,
seçiminden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak, başkan, başkan yardımcısı,
sekreter, muhasip (sayman), dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçer ve üyeleri
belirler. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının
yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile alınır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞİNASİ ONUR
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Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1.
Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki
vermek,
2.
Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına
sunmak,
3.
Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4.
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 etmek,
5.
Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6.
Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
7.
Gereği görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8.
Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9.
Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim
kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
10.
Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11.
Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12.
Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
gerektiğinde komisyonlar oluşturmak,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞİNASİ ONUR
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13.
Derneğin merkez ve şube adreslerinin değişimine karar almak, ve gerekli kamu kurum ve
kuruluşlarına bildirimlerde bulunmak,
14.
Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 12: Denetim Kurulu, üç asıl üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
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.
Dernekte 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 tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya
yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim
yaptırabilir.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.
DİĞER KURULLAR:
Madde 13 :
Diğer kurullar şu aşamada tahkim kurulu ile sınırlıdır. Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak bu
organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve denetleme Kurulunun yetki ve sorumlulukları devredilemez.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞİNASİ ONUR
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TAHKİM KURULU
Dernek Yönetim Kurulu, gerek üyelerinin kendi aralarında gerekse üyeleri ile müşterileri arasında
çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü amacıyla bir Tahkim Divanı oluşturur. Tahkim Divanı, ilgililerin
başvurusu üzerine, yürürlükteki tahkime ilişkin emredici hükümlere uygun olarak hazırlanmış Tahkim
Kuralları çerçevesinde hizmet verir ve görev ifa eder.
YÖNETİM KURULU TARAFINDAN VERİLEBİLECEK CEZALAR VE USUL:
Madde 14: Yönetim Kurulunca dernek üyeleri için öngörülecek cezalar ve yönetim kurulunun bu
konudaki çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Her türlü şikayet için, hadisenin vukuundan veya ihbar tarihinden 3 ay geçtikten sonra kovuşturma
açılamaz, ceza verilemez.
Usul:
Yönetim kurulu hakkında şikayette bulunulan ve kovuşturma açılan üyeyi davet ederek savunmasını alır.
Mazeret bildirmeyen veya gösterdiği mazeret kurulca kabul görülmeyen veya mazereti kabul edildiği
halde ikinci davete gelmeyen üye hakkında müdafaa alınmadan da karar verilebilir. Üye müdafaasını
yazılı olarak ta yazar. Sözlü savunma, kararları, karar defterine geçirilip imzalanır.
Yönetim Kurulunun ihtar ve süreli ihraç kararı kesindir. Kesin ihraç ve zararı giderim cezalarına tebliğden
itibaren 1 ay zarfında genel Kurul nezdinde Madde 7-B / 1-2-3-4’te belirtilenler hariç itiraz olunabilir.
Yazılı olarak yapılması gereken itirazların Yönetim kuruluna “alındı belgesi” karşılığında verilmesi gerekir.
İlk genel Kurul gündemine konacak bu talep üzerine Genel kurul tarafından seçilecek 5 kişilik soruşturma
kurulu, gerekli incelemeyi yapar ve verecekleri karar müteakip genel kurul onayına sunulur. Bu Genel
Kurul kararı nihaidir.
Cezayı gerektiren fiilin işlenmesinden haberdar olan yönetim kurulu, sanık üyenin ilk sorgusuna kadar
Derneğe gelmesini ve tesislerden faydalanmasını önleyici karar verebilir.
Yönetim Kurulunun bu kararı üyeye derhal tebliğ edilir ve tetkikat öncelikle yapılır. Sorguyu müteakip,
Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma kararı verebilir.
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BÖLÜM IV
MALİ HÜKÜMLER
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 15: Derneğin gelir kaynakları;
1Üyelik aidatı 250 TL olup üye bu tutarı ait olduğu yılın ilk altı ayı içerisinde ödeyecektir. Üyelik
aidatında yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca belirlenir.
2Şube ödentisi : Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye
ödentilerinin % 50 si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
3Gerçek kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar,
4Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve
biçimlerinden elde edilen gelirler
5- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, konser, çay ve yemekli toplantı, gezi, eğlence,
temsil, spor faaliyeti ve yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
6- Yardım Toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve
sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler,
8- Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 16: Dernek yıllık çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer. Dernek yönetim kurulu
yasa ve usuller çerçevesinde süresinde bir önceki yıla ait yönetim ve denetim organlarında görevli başkan
ve üyelerinin ad, adres, tabiyet ve görev sürelerini, uluslararası işbirliği çalışmalarında üyesi bulunduğu
üst kuruluşlara, yetkili kılınmış mülki idare amirliğine verir.
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Defter tutma esasları;
Dernekte tüm kayıt ve defterler kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak
tutulur. Defterlerin, kayıt ve tasdik esasları, bilanço ve tabloların hazırlanması yönetim kurulunun
sorumluluğundadır.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına
düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme 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.
Kayıt Usulü
Dernek yönetim kurulu gerek gördüğü takdirde işlerin ve işleyişin şeffaflığı, düzen ve intizamın
sağlanması, takip kolaylığı vb. nedenler çerçevesinde ek kayıt ve defterlerin tutulmasına karar verebilir.
Tutulacak Defterler
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. Karar defteri; yönetim kurullarının 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 defterlere işlenebilir.
3. Gelen ve giden evrak kayıt 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 gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu
defterde gösterilir.
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5. Demirbaş defteri; derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri
yerler ve kullanım sürelerinin dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
6. Alındı belgesi kayıt defteri; alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade
edenlerin 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 kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
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 yapılamaz. 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.
Yönetim Kurulu, bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (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.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 17: Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka
tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
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Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.
Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni
Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve
hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri mevzuatta düzenlendiği şekil ve evsafta
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
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç Ddernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri, yetki süresi de
belirtilmek suretiyle, dernek Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık
kimliği, imzası ve fotoğraflarını içeren yönetmelik hükümlerine uygun şekilde düzenlenmiş Yetki Belgesi
dernek tarafından üç iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki
belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili
hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
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.
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Beyanname Verilmesi
Madde 18: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle
sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” yönetmelikte istenen şekilde düzenlenerek, dernek yönetim
kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından
ilgili mülki idare amirliğine verilir.
BÖLÜM V
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 19:
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile
diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te sunulan) “Genel Kurul
Sonuç Bildirimi” ve ekleri tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Dernekler Yönetmeliğinin 17. maddesine göre düzenlenecek bildirimlerin usulüne uygun şekilde
yapılması Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.
Genel Kurul sonuç bildirimine;
1.
Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı
tutanağı örneği,
2.
Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek
tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
Eklenir.
Madde 20:
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi’ni
doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
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Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek yurtdışından yardım alma hususunda Dernekler Tüzüğü ve sair mevzuatın ilgili maddeleri
çerçevesinde hareket edilir. Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım
alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine
bildirimde bulunulur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili
olarak yapılan protokol ve projenin örneği yasal koşullara uygun olarak doldurulmuş Proje Bildirimi’ne
eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Öncesinde yapılan bildirimlerde meydana gelen değişiklikler ve yasayla bildirimi mecbur tutulmuş her
türlü değişiklik ve bildirimler, mevzuata uygun olarak yasal süresi içerisinde ve istenen şekilde ilgili mercii
ve makamlara bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen
otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 21: 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.
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BÖLÜM VI
ŞUBELERİN KURULUŞU
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 22: 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
Madde 23: 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.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 24: 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 yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü
çerçevede şubede de uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 25: Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurul toplantısından en az iki ay
önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Haziran ayı içerisinde, 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 kanunun öngördüğü usul ve esaslar uyarınca temsil edilir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞİNASİ ONUR

BAŞKAN YARDIMCISI
ORHAN SEMİH DİNÇEL

GENEL SEKRETER
ADEM NEZİH MANAVOĞLU

MUHASİP
HASAN AZİZ ERTAN

ÜYE
ÖMER ÖRTEL

ÜYE
Ş. UFUK ÇETİNER

ÜYE
PELİN GEZİCİOĞLU

23

GEMİ BROKERLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Temsilcilik Açma
Madde 26: 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 mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel
kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
BÖLÜM VII
DİĞER HÜKÜMLER
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 27:
Dernek tüzüğünde yapılacak herhangi bir değişiklik Yönetim kurulunca teklif edilir. Genel kurulda tüzük
değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma 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, ilan edilen gündemde muhakkak yer alır. 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.
Derneğin İç Denetim Şekli
Madde 28: Derneğin zorunlu organı olan denetleme kurulu yılda iki kez derneği denetlemenin yanı sıra
herhangi bir ihbar şikayet ve gerek gördüğü hallerde derneği denetler. Olağan denetleme sonucunda
tanzim etmiş olduğu tutanakları ilgili makamlara ve genel kurulun bilgisine sunar.
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Derneğin Feshi ve Tasfiye Şekli
Madde 29: Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Ancak Genel Kurulun fesih kararı
verebilmesi için toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin toplantıda hazır bulunması gerekir. Genel
kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu
aranır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,
bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Derneğin feshedildiği, Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Fesih kararı verilmesi halinde, tasfiye şekli ve usulü ile mal varlığının dağıtımı Genel Kurulca belirlenir.
Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu
üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca meri mevzuat hükümlerine göre 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” 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.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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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.
Hüküm Eksikliği
Madde 30: Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni
Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1: İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle
ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Görev Ünvanı Adresi
Adı ve Soyadı

İmza

BAŞKAN
ZEYNEP PINAR KALKAVAN SESEL
KISIKLI MAH. TURİSTİK CAMLICA CD. NO.11 D.1 ÜSKÜDAR-İSTANBUL
BAŞKAN YARDIMCISI
BAHADIR TONGUÇ
ÇAMLI SOK. ÇINARPALAS AP. NO.6/6 34740 SUADİYE KADIKÖY İSTANBUL
SEKRETER
MELİH GEZEN
ACIBADEM MAH. ÇEÇEN SOK. 19B19 K.16 ÜSKÜDAR-İSTANBUL
MUHASİP
AHMET SERDAR ARGIÇ
HAYRİEĞMEZOĞLU SOK. EVREN AP. NO:4/16 34738 ERENKÖY KADIKÖY İSTANBUL
KURUCU ÜYE
MURAT HILKIN
FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD. KULAKSIZOĞLU APT. NO.188/5 34730 GÖZTEPE KADIKÖY İST.
KURUCU ÜYE
ATİLLA DEMİRSAN
FAİKBEY SOKAK EKŞİLER SİTESİ E BLOK NO.04 E/7 34718 ACIBADEM KADIKÖY İSTANBUL
KURUCU ÜYE
ADNAN TÜRKEŞ
ACIBADEM MAH. DERYA SOK. NO.9/5 ÜSKÜDAR – İSTANBUL

Bu tüzük 30 (otuz) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.
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