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TÜRK - BELÇİKA LÜKSEMBURG TİCARET DERNEĞİ 
Kütük: 34–010/092 

TÜZÜĞÜ1 
Tarih: 19.09.2018 

 

Madde 1: Derneğin adı ve Merkezi 
Derneğin adı “TÜRK BELÇİKA LÜKSEMBURG TİCARET DERNEĞİ”dir. Derneğin 
merkezi İstanbul’dur.  
 

Madde 2: Derneği Amacı 
Derneğin amacı, Türkiye ile Belçika ve Lüksemburg ülkeleri arasındaki dostluk 
münasebetlerinin gelişmesine çalışmak ve Türkiye’nin bu ülkeler ile arasında ticari, sınaî, 
finans, bankacılık, turizm, sosyal alanlarda işbirliğini geliştirmek ve genelde iktisadi alandaki 
bütün konularda ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak ve bu alanlardaki çalışmaları teşvik 
etmektir. 
 

Madde 3: Derneğin Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı 
Derneğin faaliyet alanı amacına uygun olarak belirtilen üç ülke arasında ticari, sosyal ve 
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için etkinlik ve çalışmalar yapmaktır. 
 
Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 
a. Gerek Türkiye’de gerek Belçika ve Lüksemburgda kurulmuş olan Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ziraat Odaları, Meslek Odaları, Bankalar birliği ve benzerleri, aynı gaye ile kurulmuş 
federasyonlar ve konfederasyonlar ile Türklerle yabancıların ortaklaşa kurmuş oldukları aynı 
ve benzer gayeli derneklerle dernek amacına uygun olarak işbirliği ve haberleşme 
münasebetleri kurmak. 
b. Türkiye ile Belçika’yı ve lüksemburg’u ilgilendiren dernek amacına uygun konularda 
incelemeler yapmak ve bunların neticelerini üyelerine, ilgililere ve ilgili makamlara duyurmak. 
c. Bülten yayınlamak veya mevcut yayına katılmak. 
d. Mesleki konularda toplantılar ve konferanslar düzenlemek. 
e. Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak fuarlar ve sergilere katılmak, bu fuar ve 
sergilerin kurulmasında ve organizasyonunda yardımcı olmak. 
f. Derneğin amacına uygun olarak üyelerinin bilgilen elerini ve aydınlanmalarını 
sağlamak, iş ilişkilerini geliştirmek veya sosyal amaçlarla bir araya gelmelerini temin etmek, 
bu konularda toplantılar düzenlemek ve bu konularla ilgili gerekli çalışmalar yapmak ve 
tedbirler almak. 
g. Belçika ve Lüksemburg ile iş yapmak isteyen Türk firmalarına veya Türkiye ile iş 
yapmak isteyen Belçika ve Lüksemburg firmalarına lüzumlu bilgileri vermek. 
h. Ticari ve mesleki uyuşmazlıklarda hakemlik veya danışmanlık yapmak. 
i. Belçika’ya, Lüksemburg’a, Türkiye’ye ve başka ülkelere Dernek amacına uygun 
faaliyetler için seyahatler düzenlemek. 

 
1 The statute of association is originally in Turkish. If requested, the original Turkish 
statute of association can be translated by a sworn translator. 
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j. Bilcümle Bakanlıklar, resmi ve özel daire müesseseler ile Büyükelçilikler, 
Konsolosluklar, Ticaret Ataşelikleri ve ilgili tüm kuruluşlar nezdinde Derneğin amacı 
doğrultusunda girişimlerde bulunmak. 
k. Genellikle 2’inci maddede belirtilen amacın gerçekleşmesine yönelik her türlü faaliyette 
bulunmak 
l. Dernek siyasetle uğraşmaz ve ticari faaliyette bulunmaz. Ancak, Derneğin verdiği 
hizmetlerle ilgili olarak ve sadece masraflarını karşılamak üzere bir ücret talep edebilir. 
m. Bilim, sanayi ve teknoloji alanında Türkiye ile Belçika ve Lüksemburg ülkelerinde 
yerleşik şirketler, üniversiteler gibi paydaşların işbirliğini artırmak amacıyla faaliyetler 
yapmak. 
 

Madde 4: Üyelik Nevileri 
Derneğin kurumsal ve bireysel olmak üzere iki tip asil üyelik ve fahri üyelik olmak üzere iki 
türlü üyesi vardır. Asil üyeler, dernek yönetim kurulunca üyeliğine karar verilen ve aidatını 
muntazaman ödeyen üyelerdir. Şirketler veya her türlü tüzel kişiler kurumsal asil üyeliğe, 
gerçek kişiler ise bireysel asil üyeliğe kabul edilebilirler. Ayrıca Yönetim kurulu, uygun 
bulduğu kimselere fahri üyelik sıfatını ve fahri üyelerin birine, fahri başkan sıfatını verebilir. 
Fahri başkan ve üyelerin, seçme, seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Ancak, diledikleri 
takdirde aidat ödeyebilirler. Genel Kurul çizelgesinde gösterilmemek ve toplantı yeter sayısının 
hesaplanmasında göz önünde tutulmamak şartı ile fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına 
katılabilirler ve söz alabilirler. 
Fahri üyeler için Türkiye’de ikamet şartı aranmaz. 
 

Madde 5: Derneğe üye olmak ve şartları 
Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler. Kanunların derneklere 
üye olmayacaklarını belirttiği kişiler ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri dernek üyesi 
olamazlar. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
etmek hakkına sahiptir. Derneğe üye olabilmek için: 
a. Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler Derneğe asli üye olabilirler. 
b. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. 
c. On sekiz yaşını bitirmiş olmak. 
d. Dernek üye aday formunu doldurmak, imzalamak ve Dernek yönetimine teslim etmek.  
Müracaatın geçerli olabilmesi için bu formda iki asli üyenin teklif ve tavsiye mahiyetinde 
isimleri ve imzaları bulunması adayın Dernek tüzüğünü okuyup kabul ettiğine dair beyanının 
bulunması, bu tüzükte belirlenen ve daha sonra Genel Kurullarda tespit edilen giriş (kaydiye) 
ücretini ve aidatlarını zamanında ve muntazam ödemeyi taahhüt etmiş bulunması şarttır. 
e. Türk vatandaşı olmak veya yabancı ise dernek üyeliği için Türk vatandaşlarında aranan 
şartlardan başka, Türkiye' de ikamet etme iznine sahip olmak. 
f. Fena ahlak sahibi olmamak ve kötü bir şöhretle tanınmamış olmak. 
g. Dernek Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmiş olmak. 
h. Dernek Kurumsal Üyelerini (tüzel kişiler) Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille 
görevlendireceği bir kişi temsil eder ve adına oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil 
görevi sona erdiğinde tüzelkişi adına oy kullanacak kişi ilgili kuruluş tarafından 15 gün içinde 
yeniden belirlenir. Tüzel kişi temsilcisi ile gerçek kişi üye sıfatı ayni şahısta birleşemez.  
i. Tüzelkişi üyeler, dernek organları seçilebilirler.  Bu takdirde organa seçilen tüzelkişi 
temsilcisinin herhangi bir nedenle ayrılması halinde, 15 gün içinde yeni temsilcinin ismen 
bildirilmesi istenir.  Süresi içinde bildirimde bulunulmaması halinde, yerine ilk yedek üye 
organdaki göreve çağrılır. 
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j. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde 
değerlendirerek talebi kabul veya ret şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı 
ile duyurmak zorundadır.  Ancak alınan karar hakkında sebep bildirmek mecburiyetinde 
değildir.  Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 
 
Madde 6: Üyelik Ödentisi  
 
     Üyeliğe kabul için giriş ücreti (kaydiye) alınmaz. Kurumsal ve Bireysel    
     Üyelerin yıllık üyelik ödenti tutarı Genel Kurul Kararı ile belirlenir.  
 

Madde 7: Üyeliğin sona ermesi 
a. Dernek kanununa göre üye olma hakkını kaybedenler, Dernek Tüzüğü hükümlerine 
aykırı hareket edenler, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve kaydı silinir. 
b. Her üye dilediği zaman dernek üyeliğinden istifa edebilir. İstifa, üyenin istifa 
mektubunu dernek yönetim kuruluna taahhütlü olarak göndermesiyle veya dernek yönetimine 
imza karşılığı teslimi ile gerçekleşir. Bu durumda yönetim kurulu kararı ile üyenin üyeliği son 
bulur ve kaydı silinir. 
c. Asli üyeler yıllık aidatlarını her yıl en geç Şubat ayının sonuna kadar ödemekle 
yükümlüdür. Buna rağmen halen aidat borcu olan üyelere, yönetim kurulu kararı ile borçlarını 
bir ay zarfında ödemelerini duyuran mektup, dernekte kayıtlı son adreslerine taahhütlü olarak 
gönderilir. Bu bir aylık müddet içinde de aidat borçlarını ödemeyen üyeler, yönetim kurulu 
kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılır ve kaydı silinir. Her üç halde de üyeler, içinde 
bulundukları yıl dâhil birikmiş bütün aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.  
 

Madde 8: Derneğin organları 
a. Genel Kurul 
b. Yönetim Kurulu 
c. Denetleme Kurulu’ndan ibarettir. 
 

Madde 9: Genel Kurul ve Genel Kurul Toplantıları 
Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre aidatını tamamen ödemiş olan asil üyelerden teşekkül eder. 
Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır. 
Genel Kurul Toplantıları:  

a. Genel Kurul en geç iki yılda bir Nisan ayının 1. Cumartesi günü ilk toplantı ve 
3. Cumartesi günü ikinci toplantı olmak üzere olağan olarak, 
b. Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya 
dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. 

Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağırılır. Yönetim Kurulu, denetleme 
kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin talebine rağmen, Genel Kurulu toplantıya 
çağırmaktan kaçınırsa, 5253 sayılı Dernekler Kanunun 20ci maddesi uygulanır. 
 

Madde 10: Genel Kurul toplantı yeri 
Genel Kurul toplantısı, Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu tarafından 
alınmış karar doğrultusunda uygun görülecek başka bir yerde yapılır. 
 

Madde 11: Genel Kurulunu toplantıya çağrı usulü 
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Yönetim kurulu, dernek Tüzüğü’ne göre, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 
listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak olan üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, 
yeri ve gündemi, elektronik posta, sms mesajı gibi araçlarla bildirilmek suretiyle toplantıya 
çağırılır. Bu bildirimde, üyelerin hala aidat borcu varsa, ödemeleri hatırlatılır. İlk toplantıda 
toplantı yetersayısı sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün 
yapılacağı da yine çağrı bildiriminde belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak 
zaman bir haftadan az olamaz.  
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebebi de belirtilmek 
suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının, ilk toplantının geri bırakma tarihinden itibaren 
en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.  
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul 
toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz. 
 

Madde 12: Genel Kurul toplantısı yeter sayısı 
Genel Kurul, derneğin tüzüğüne göre genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından 
bir fazlasını katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamasa ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. 
 

Madde 13: Genel Kurul toplantısının yapılış usulü 
Genel Kurul toplantısı, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne bildirilen gün, 
saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki 
adlarının hizasını imzalayarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, 
durum bir tutanakla saptanır. Toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim 
kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, 
bir başkan vekili ve iki katip 
seçilir.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                  
Toplantının yönetimi, Genel Kurul başkanına aittir. Katipler ve başkan vekili, toplantı 
tutanağını düzenlerler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve 
belgeler yönetim kuruluna verilir. 
 

Madde 14: Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konular 
Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda 
hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme 
alınması zorunludur. 
 

Madde 15: Genel Kurul kararlarının alınması ve oy hakkı 
Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Her asil üyenin bir oy hakkı vardır. 
Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Genel Kurul’da, organların seçimi yazılı ve gizli oyla 
yapılır. Diğer bütün kararlar, açık oyla ve el kaldırmak suretiyle alınır. Ancak Genel Kurul, 
Genel Kurul’da hazır bulunanların beşte birinin isteği ile, her hangi bir konuda yazılı ve gizli 
oya başvurulmasını karar altına alabilir. 
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Madde 16: Genel Kurul’un görev ve yetkileri 
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır. 

a. Dernek Organlarının seçilmesi. 
b. Dernek Tüzüğü' nün değiştirilmesi. 
c. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kuruluna 
ibra edilmesi. 
d. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe'nin görüşülüp aynen veya değiştirilerek 
kabul edilmesi. 
e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz 
malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 
f. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması. 
g. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya 
kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması. 
h. Derneğin fes edilmesi. 
i. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde, genel kurulca yapılması belirtilen diğer 
görevlerin yerine getirilmesi. 
j. Gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açılmasına karar verilmesi. 
k. Yurt içinde ve yurt dışında Dernek temsilciliklerinin verilmesi, açılması ve iptal 
edilip kapatılmasının Yönetim Kurulu kararı ile karara bağlanması. 

 
Madde 17: Yönetim Kurulu toplantıları 
Yönetim Kurlu en az ay da bir defa, başkanın daveti üzerine ve saptadığı gündem doğrultusunda 
toplanır. 
Yönetim kurulu toplantısı, üyelerin en az yarısının katılımı şartı ile akdedilebilir (dokuz üyelik 
bir yönetim kurulunda beş üyenin, yedi üyelik bir yönetim kurulunda dört üyenin hazır 
bulunması şarttır).  
Kararlar, hazır bulunanların ekseriyetinin oyu ile alınır. 
Oylarda eşitlik olduğu takdirde başkanın oyu iki oy sayılır. 
Başkan bulunmadığı zaman toplantıya başkan yardımcılarından biri (iki başkan yardımcısı da 
mevcutsa, yaşça büyük olanı), onlarında bulunmamaları halinde, genel sekreter başkanlık eder. 
Toplantıdan en az bir hafta önce, her üyeye bir davet yazısı ve ekinde de gündem elektronik 
posta ile gönderilir. 
Belçika ve Lüksemburg Büyükelçisi, Ticaret Müsteşarı Başkonsolosu ve Ticaret Ataşesi, bu 
toplantılara dinleyici olarak katılabilirler. 
Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, faaliyetlerde görev almak ve hizmet verme amacıyla 
gözlemci olarak Yönetim Kurulu yedek üyeleri ve ayrıca davet edilen tüm Dernek üyeleri 
yapılacak Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.  
 
Madde 18: Yönetim Kurulu’nun teşkili ve görev bölümü 
Yönetim kurulu, derneğin asli üyeleri arasından 9 (dokuz) asil ve 5 (beş) yedek üye olmak üzere 
Genel Kurul tarafından iki yıl için gizli oyla seçilir. 
Müddeti dolan yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür. 
Seçilen yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul toplantısından hemen sonra toplanarak kendi 
aralarından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçmek 
suretiyle görev bölümü yaparlar. 
Haklı bir mazeret olmaksızın üst üste üç defa yönetim kurulu toplantısına katılamayanların 
üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler sırası ile çağırılır. 
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Madde 19:  Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 
Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır: 
a. Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerden birine veya bir kaçına yetki vermek. 
b. Bütçeye göre tasarruflarda bulunmak. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin 
işlemleri yapmak. 
c. Derneğin ilerlemesi, gelişmesi, gelirlerinin artması, amacının gerçekleşmesi, disiplinin 
sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak ve lüzumlu tedbirleri almak. 
d. Dernekler Kanununa ve mevzuata aykırı olmamak kaydı ile yönetmelikler düzenlemek. 
e. Genel Kurulu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak. 
f. İhtiyaç duyulan personeli istihdam etmek, ücretlerini tayin etmek ve gereği halinde 
azletmek. 
g. Asli üye ve fahri üye kabulüne karar vermek 
h. Üyelikten çıkarmaya karar vermek ve bu konudaki işlemleri yapmak 
i. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak. 
j. Yıllık faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider hesaplarını hazırlamak ve Genel Kurula 
sunmak. 
k. Gerektiği hallerde üyelere, dernekler yasasının ve ilgili mevzuatın öngördüğü cezaları 
vermek. 
l. Dernekler Kanunu'na göre tutulması gerekli defterlerin muntazam olarak tutulmasını 
sağlamak. 
m. Sektörel temsilciler görevlendirmek, bçlgesel ticaret komiteleri kurmak ve çalışma 
komisyonları kurmak. 
n. Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde, bunların on gün içinde 
mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirmek. 
o. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri 
kullanmak. 
p. Genel Kurul tarafından şube açılmasına karar verilmiş ise bu amaçla en az 3 kişilik 
kurucular kurulu oluşturarak şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş 
bildirimini ve gerekli belgeleri verir. 
 

Madde 20: Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanması  
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam 
sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetim 
kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, 
dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak 
dernek üyeleri arasından seçeceği üç üyeyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla 
görevlendirir. 
 

Madde 21: Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu 
Yönetim kurulu üyeleri, derneğin yönetiminden müştereken ve müteselsilin sorumludur. 
Ancak, alınan karara muhalif oy vermiş ve bu hususu karar defterine dere ettirerek imzalamış 
ve keyfiyeti denetçilere haber vermiş üyelerin sorumluluğu yoktur. 
 
Madde 22: Devir ve teslim 
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Yönetim Kurullarının seçim devreleri sonunda veya yeniden seçim yapılan hallerde, her 
kurulun eski ve yeni üyeleri, aralarında bir devir teslim muamelesi yapmağa mecburdur. Bu 
devir ve teslim keyfiyeti bir tutanakla saptanarak karar defterine geçirilir. 
 
Madde 23: Denetleme Kurulu’nun teşekküllü, Denetim görevi ve yetkileri 
Denetleme Kurulu 3(üç) asil ve 3 (üç) yedek üye olmak üzere iki yıl için gizli oyla Genel Kurul 
tarafından seçilir. 
Denetleme Kurulu aşağıdaki denetim görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak suretiyle 
derneğin denetimi sağlar. 
a. Derneğin bütün hesaplarını üç ayı geçmeyen aralıklarla teftiş ve tetkik eder 
b. Hesap defterlerinin düzenli işlendiğini ve sarfiyatın bütçeye uygunluğunu kontrol eder. 
c. Eksik ve usulsüz görecekleri hesap ve sarfiyat işlemlerinde derhal yazılı olarak yönetim 
kurulunun dikkatini çeker, gereğinde durumu Genel Kurula bildirir. 
d. Dernek için önemli görecekleri hususlarda Genel Kurulu toplantıya çağırır. 
e. Dönem sonlarında hazırlayacakları raporu Genel Kurulun onayına sunar. 
f. Kanun ve işbu tüzükle kendilerine tanınan ve yüklendikleri sair görevleri ifa eder. 
 

Madde 24: Derneğin temsili ve ilzamı 
Yönetim kurulu kararı ile : 
Derneğin başkanı temsil eder. Başkanın bulunmadığı hallerde, başkanın muvaffakatı ile başkan 
yardımcılarından biri veya genel sekreter derneği temsil eder.  
a. Dernekle ilgili mutat yazışmalar başkan, başkanın olmadığı hallerde başkan 
yardımcılarından biri veya genel sekreter tarafından münferiden, 
b. Dernek namına ifa ve/veya tanzim edilip derneği borç ve taahhüt altına sokacak her çeşit 
hukuki muamele ve hukuki tasarruf ile bunlarla ilgili her türlü evrak, belge, çek ve vesaikin 
muteber olması için bunların dernek ünvanı (kaşesi) tahtında; 

• Başkan ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından müştereken, 
• Başkanın bulunmadığı hallerde, muhasip üye veya başkan yardımcılarından herhangi 

biri ile yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından müştereken imzalanmış 
olması şart ve kâfidir. 

 

Madde 25: Organlara seçilenlerin Mülki Amirliğine bildirmek 
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, 
yönetim kurulu ve denetleme kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba 
adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu 
yerin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir. 
 

Madde 26: Derneğin gelirleri ve Borçlanma Usulleri 
Derneğin gelirleri şunlardır; 
a. Asil ve Kurumsal üyelik ödentileri 
b. Bağış ve yardımlar 
c. Balo, yemek, çay, gezi, konser, toplantı, konferans, yayın, ve bunun gibi faaliyetlerden 
sağlanacak gelirler. 
d. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uymak şartıyla diğer faaliyetlerden 
sağlanacak gelirler. 
e. Dernekçe verilecek hizmetlerin masraflarını karşılayacak kadar alınacak ücretler. 
f. Derneğin mal varlığından sağlanacak gelirler. 
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Derneğin Borçlanma Usulleri: 
Dernek amacına ulaşmak için yapacağı faaliyetler ve zorunlu harcamalarında kullanmak üzere 
banka ve diğer finans kuruluşlarından Derneğin bir önceki yıl toplam gelirlerinin en fazla yarısı 
tutarına kadar borç alabilir. 
 
Madde 27: Tahsilâtın yapılması usulü, Belge ve Defterlerin saklanması 
Dernek gelirleri resmi mercilerden sağlanacak alındı belgesi ile toplanır. Alındı belgesi, resmi 
mercilerden sağlanmadığı takdirde, usulüne uygun olarak dernekçe bastırılıp, yerine en büyük 
Mülki Amirliği’ne onaylattıktan sonra kullanılır. Bütün belgelerin ve defterlerin beş yıl süre ile 
saklanması mecburidir. 
Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler, dernek yönetim kurulu bir kararla belirler ve bu karar, 
yerin en büyük Mülki Amirliği’ne tescil ettirilir. 
 

Madde 28: Bütçenin uygulanması 
Derneğin mali işleri, genel kurul tarafından iki yıllık olarak kabul edilmiş (onaylanmış) bütçeye 
göre gerçekleştirilir. Bütçe iki yıllık 01 Ocak–31 Aralık arasındaki süreleri kapsar.” 
 

Madde 29: Tutulması mecburi defterler ve kayıtlar 
Dernek, 04.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun Derneklerin tutacakları, defter, 
muhasebe, hesap kayıtları, ile ilgili usul ve esaslarda dair yönetmelikte belirtilen üye kayıt, 
karar, işletme hesabı ve envanter defterini tutar. 
 

Madde 30: Tüzüğün değiştirilmesi 
Tüzüğün değiştirilmesine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği, ancak 
gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme 
alınmışsa, Genel Kurulda görüşülebilir.  Tüzük değişikliği halinde Genel Kurul’a katılma hakkı 
olan dernek üyelerinin üçte ikisinin Genel Kurul’a katılması şarttır 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 değişikliğinin tescil ve ilanı, dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır. 
 

Madde 31: Derneğin feshi 
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin 
feshine karar verilebilmesi için, genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin 
en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması tüzüğe göre şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun 
sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 
Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki 
katından az olamaz. Feshe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu 
ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en 
büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir. 
Genel kurul fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir. 
Fesih halinde, derneğin mal varlığı Türkiye Kızılay Derneği’ne devredilir. 
 
Madde 32: İç Denetim 
Derneğin iç denetimi Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından 
gerçekleştirilebilir. Derneğin iç denetimi, Derneğin amacını gerçekleştirebilmek için bir araya 
gelmiş üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi 
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çalışma planını ve üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planları ve bütçe ile 
ilgili uygulamaya konulan programların en iyi biçimde gerçekleştirilmesi için Genel Kurul 
kararından geçmek suretiyle yönetmelikler ve yönergeler yayınlamak biçimi ile sağlanır.     
 

Madde 33: Dernek kurucuları 
1926 senesinde kurulan derneğin kurucuları, ilk ana tüzüğü imza eden aşağıdaki kişilerdir. 
1. İZZET AKOSMAN (vefat etmiştir) 
2. AFİF TEKTAŞ ( vefat etmiştir) 
3. WİLLİ MARGUERY (vefat etmiştir) 
4. GABRİEL COUTEAUX (vefat etmiştir) 
 

Madde 34 : Yüksek İstişare Konseyi 
 
Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin en üst danışma organıdır. Derneğe Başkanlık etmiş 
Başkanlar ve Başkanlık etmekte olan Başkan, Yüksek İstişare Konseyi’nde, otomatik olarak 
görev alırlar. Yüksek İstişare Kurulu kendi aralarında oybirliği ile bir Başkan ve bir Başkan 
Yardımcısı seçer ve Yönetim Kurulu Toplantılarına katılabilirler.  
Konsey yılda en az iki defa Konsey Başkanı'nın daveti ile toplanarak konularını müzakere eder 
ve karara bağlar. Konsey kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu'nu bağlamaz. Yüksek 
İstişare Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre, sosyal, kültürel, ekonomik, sanayi, 
ticaret, tarım ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan yasal veya gönüllü mesleki kuruluşlar, 
dernekler ve vakıflar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim 
üyeleri, Konsey üyesi olmayan dernek üyeleri görüş teatisinde bulunulmak üzere Konsey 
Başkanlığı'nca devamlı veya geçici olarak davet edilebilirler.  
Bu kişiler Konsey oylamasına katılmazlar. Konsey'in başlıca görevleri şunlardır: Dernek 
amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek 
ve tavsiyelerde bulunmak. Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki 
etkenlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.   
 

 


