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BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

 
DERNEĞİN ADI : 

 
Madde 1 : Beyaz eşya ana imalat sanayiinin ihtiyacı olan hammadde, yarımamul ve yedek 
parçaları yan sanayi olarak üreterek ana sanayiye lojistik destek ve servis hizmeti veren 

çeşitli sanayi sektörlerine mensup kuruluşları temsil eden gerçek kişiler ile Beyaz Eşya 
Üreticilerinden özel olarak komponent üreten işletmesi olan kuruluşları temsil eden gerçek 

kişiler “Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği” adı ile bir Dernek kurmuşlardır. Derneğin kısa adı 
“BEYSAD”dır. 
 

DERNEK MERKEZİ : 
 
Madde 2 : Dernek merkezi İstanbul’dadır. 

 
DERNEĞİN AMACI : 

 
Madde 3 A): Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Ulu Önder Atatürk’ün sanayileşme 
yoluyla kalkınma ilkelerine uygun olarak, Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği’ne (BEYSAD) 

mensup üyelerin kültürel, sosyal, yasal, idari, teknik, ekonomik ve ticari alanlarda 
sürdürdükleri çalışmaların sonuçlarından en verimli şekilde yararlanmaları, anılan konularla 

ilgili sorunların çözümlenmesine yönelik girişimlerin uyum içinde yürütülmesini 
stardardizasyon, kalite koordinasyon gibi çalışmaların üyeler arasında yaygınlaştırılması, 
üyelerin gerek ticari ve gerekse de sınai hayatta büyümelerine yardımcı olabilecek usul ve 

yöntemlerin saptanmasına yardımcı olmak, yapılacak verimli çalışmalarla ülke ekonomisine 
kaynak kullanımı, istihdam gelişmesi yoluyla Beyaz Eşya İmalat Sanayinin çalışmalarına 
olumlu katkılarda bulunmak.  

Madde 3 B): Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve devamlılığını sağlamak için İktisadi 
İşletme kurmak ve işletmek. 

 
DERNEĞİN FAALİYET ALANI : 
 

Madde 4 : Dernek yukarıdaki maddede belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için Beyaz Eşya 
İmalat Sanayii ile yakın ilişkiler içinde bulunur. Dernek amaçlarının ülke gerçekleriyle 

bağdaştırılması, bu konuda uluslararası deneyimlerden yararlanılması ve olumlu sonuçların 
hızla hayata geçirilmesi temel prensiptir. 
 

Madde 5 : Dernek, üyelerinin mesleki ve teknik eğitim düzeyini arttırmak için her türlü 
girişimde bulunur. Konu ile ilgili olarak öncelikle hizmet verdikleri ana sanayii olmak üzere 

gerek özel ve gerekse de kamu kuruluşlarıyla işbirliğine girer. Toplam Kalite bilincinin üye 
şirketlerde yerleşmesi için çalışmalar yapar. 
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Madde 6 : Ana sanayi ile yakın ilişkiler kurar ve bunların bilgi birikiminden faydalanarak 

teknolojik gelişmelerin paralelinde üyelerinin bilgilendirilmesine çalışır ve üyelerin sosyo-
ekonomik düzeylerinin yükseltilmesi için çalışmalar yapar. 

 
Madde 7 : Üyelerine hammadde, yarı mamul madde ve her türlü teçhizat ve üretim 
araçlarının temini ve tedariki yönünde yol gösterir. Bu temel faaliyetin satın alma, finansal 

kiralama, geçici ithalat/ihracat gibi yöntemlerle gerçekleştirilmesi konusunda üyelerine 
yardımcı olur. 
 

Madde 8 : Üyelerin gelişmesi için kalifiye işçi, teknisyen, uzman ve yönetici yetiştirilmesi, iş 
emniyeti, sevk ve idare, prodüktivite, beşeri ve endüstriyel ilişkiler konularında bilimsel ve 

yönlendirici çalışmalarda bulunur. Gerekirse bu konularda eğitim ve bilimsel araştırmalar 
yapar yurt içi ve yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlarla işbirliğine girer, danışmanlık 
hizmetleri verir. 

 
Madde 9 : Ülkemizde üretilen Beyaz Ev Eşyası kalitesinin uluslararası düzeye 

çıkarılabilmesine yardımcı olabilmek için ürettiği mal ve hizmetin kalite ve standardını 
yükseltici yönetmelik, tasarı ve teklifleri hazırlar. Yerli sanayinin yabancılarla rekabet gücünü 
yükseltecek çalışmalara yardımcı olur, üyelerine bu konuda danışmanlık hizmeti verir. 

 
Madde 10 : Beyaz Eşya Yan Sanayicileri arasında devamlı koordinasyon ve haberleşmeyi 

sağlayarak, yurt içinde ve yurt dışında oluşan teknik, ekonomik, sosyal ve diğer sahalardaki 
tüm gelişmelerden üyelerinin haberdar olmasını sağlar. 
 

Madde 11 : Diğer sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarla üyelerinin gelişmesine yardımcı 
olacak konularda koordinasyonu sağlar. 
 

Madde 12 : Beyaz Eşya üreten ana sanayilerle bunların satış sonrası hizmet piyasalarının 
ihtiyacı hammadde, yarı mamul madde ve yedek parçaların varsa TS ve/veya uluslararası 

standartlara veya özel şartnamelerine uygun nitelikte üretilmesini sağlamak üzere gerekli 
işbirliği ve koordinasyonu temin eder. Yasal olmayan yollarla veya ticari ahlak ve teamüllere 
aykırı olarak mal ve hizmet vermeye çalışan kişi ve kuruluşlardan tüketicinin ve sektörün 

zarar görmesini önleyecek çalışmalarda bulunur. 
 

Madde 13 : Dernek üyesi kuruluşların oluşturduğu tüm üretim olanaklarının bir bütün olarak 
en yüksek verimle kullanılabilmesi ve verimliliğin en küçük işletmelere kadar 
yaygınlaştırılabilmesi için gerekli her türlü teknik, ticari, ekonomik girişimler konusunda 

inceleme, araştırma ve benzeri çalışmaları yapar ve/veya yaptırır. İş hayatıyla ilgili her türlü 
envanteri çıkararak hazırlanan raporları üyelerine ve diğer sektör mensuplarına iletir. 
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Madde 14 : Beyaz eşya üreten sanayi kuruluşlarının üretim ve satış sonrası hizmetlerinin 

kalite, verim, üretim miktarı, maliyet ve zaman gibi çok önemli parametrelerinin birbirleri ile 
uyum içinde olmalarına yönelik koordinasyon fonksiyonunun gerçekleştirilmesine çalışır. 

 
Madde 15 : Toplam kalite kavramının üyeler arasında yerleşmesi için çalışmalar yapar. Bu 
konuda üniversiteler, araştırma kurumları, vakıflar, dernekler ile ulusal ve uluslararası 

boyutlarda hizmet veren TSE, KOSGEB, KALDER, SANAYİ ODALARI gibi kamu ve özel sektör 
kuruluşları ile yakın ilişkiler içine girer. 
 

Madde 16 : Dernek üyeleri ile olduğu gibi yurt içinde ve yurt dışında aynı ve/veya benzeri 
alanlarda faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümlerine göre izin alınmak 

koşuluyla organizasyon, planlama, standardizasyon, tanıtım, pazarlama konularında rasyonel 
çalışmalar yapılabilmesi ve verimin arttırabilmesi için gerekli işbirliğini sağlar. 
 

Madde 17 : Dernek amaçlarını yakınen ilgilendiren kanun, kararname, plan program, 
yönetmelik gibi konularda görüş ve dileklerini ilgili makamlara yerinde ve zamanında iletir. 

 
Madde 18 : Dernek çalışmalarını üyelerine ve kamu oyuna duyurmak için gerekli yayınlarda 
bulunur, bilimsel toplantı, seminer ve kurslar düzenler. Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için 

gerekli araştırma ve incelemeleri yapar ve/veya yaptırır. 
 

Madde 19 : Ekonomik prensiplere uygun olarak hür teşebbüsün, milli ekonomi ve sosyal 
yapı içindeki önemini belirtir ve ülke kalkınmasında üzerine düşen görevi ulusal çıkarlarımıza 
uygun olarak yerine getirir. 

 
Madde 20 : Yerli sanayinin kalkınması ve ihracat yapabilir bir konuma gelebilmesi için 
yerlileştirme çalışmalarına önem verir. Üyelerine kaynak, imkan ve teknoloji seçimi konularda 

yardımcı olur ve bu konularda onları teşvik eder. 
 

Madde 21 : Üyelerine, teknik ve finansal yapılarını güçlendirerek yabancılarla ortak yatırım 
yapmaları konusunda yardımcı olur. 
 

Madde 22 : Dernekler yasasının 43. Maddesi gereğince yetkili mercilerden izin alınması 
kaydıyla yabancı bilim ve teknolojiyi takip etmek ve/veya bilgilerini arttırmak için, yabancı 

ülkelerdeki benzer dernek, kurum ve kuruluşların üyelerini ülkemize davet eder ve yabancı 
dernek ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini bu temaslara 
yönlendirir. 
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Madde 23 : Halen mevcut ve/veya ileride kurulacak yerli ve yabancı özel ve resmi 

kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle 
doğrudan veya kendisine bağlı olarak kurabileceği alt organlar aracılığıyla gerekli yasal izinleri 

almak şartıyla işbirliğine girer. 
 
Madde 24 : Araştırma-Geliştirme çalışmalarını destekler ve bu amaçla ilgili olarak kamu ve 

özel sektör kurumları ile temas kurar, işbirliğini teşvik eder. 
 
Madde 25 : Bünyesinde dernek faaliyetlerini kapsayan bir bilgi bankası kurar. 

 
Madde 26 : Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gerekirse basın ve yayın 

organlarını kullanır, üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere toplantı, seminer 
kurs, konferans, kongre, panel vs. düzenler. Bu tür çalışmalar için konusunun uzmanı olan 
kişileri toplantılarına davet eder. Üniversiteler, İGEME, MPM, Meslek Odaları ve Müşavirlik 

firmalarıyla işbirliği içine girer. 
 

Madde 27 : Dernek üyelerinin çalışmalarını ve üretimlerini iç ve dış pazarlarda tanıtabilmek 
için yurt dışı sergi ve fuarlara katılınması konusunda üyelerini teşvik eder ve üyeleri adına 
fuar organizasyonları yapar. 

 
Madde 28 : Yapacağı kapasite kullanımı, makine/teçhizat ve işgücü envanterleriyle yatırımcı 

üyelerine yol gösterir, kapasite kullanımı arttırıcı ve atıl makine/teçhizat yatırımlarını ikaz ve 
önleyici tedbirleri almaya çalışır. 
 

Madde 29 : Üyelerine yatırım ve ihracat teşvikleri ile ithalat/ihracat yönetmelikleri gibi teknik 
ve ticari konularda bilgi aktarır. Yatırım yapacakların kalkınmada öncelikli yörelere, serbest 
bölgelere, organize sanayi bölgelerine ve/veya küçük ve orta boy sanayi sitelerine yatırım 

yapmaları konusunda yol gösterir. 
 

Madde 30 : Dernek amaçlarına uygun şekilde hizmet vermiş ve derneğin büyümesine ve 
gelişmesine katkıda  bulunmuş gerçek ve tüzel kişileri ödüllendirir. 
 

Madde 31 : Üyelerin aralarındaki ve gerekse de ana sanayilerle olan ihtilaflarının halinde 
gerekirse uzlaştırıcı mahiyette teşebbüste bulunur. 

 
Madde 32 : Yönetim kurulu kararı ile ipotek dahil olmak üzere taşınmaz mallar üzerinde 
dernek lehine her türlü ayni, irtifak, kira şufa gibi hakları kullanır, terkin ve fek edebilir. 
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Madde 33 : Üreticilerin kalite konusunda bilinçlendirilmesi için ulusal düzeyde tanıtıcı 

kampanya faaliyetlerinde bulunur, yarışmalar düzenler, ödüller dağıtır. 
 

DERNEK KURUCULARI 
 
Madde 34 : Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgah adresleri 

ve uyrukları madde 85’de belirtilmiştir. 
 
DERNEĞE ÜYE OLMAK, ÜYELİK TÜRLERİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN 

ŞART VE ŞEKİLLERİ : 
 

Madde 35 Üyelik ve Üyeliğe Giriş: 
 
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve beyaz eşya üreten ana sanayilere yan sanayi olarak mal ve 

hizmet veren, Beyaz Eşya Üreticisi olmakla birlikte komponent üreten, özel işletmesi olan, 
derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın 

öngördüğü koşullarını taşıyan gerçek ve tüzel kişi, bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. 
Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması 
da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 

 
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en 

çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla 
başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere 
kaydedilir. 

 
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe 
kabul edilen kişilerdir. 

 
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu 

kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.  
 
Madde 36 Üyelik Türleri : 

 
Derneğin asli ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır. Medeni haklarını kullanma 

ehliyetine sahip onsekiz (18) yaşını bitirmiş madde 1’de belirtilen şartları taşıyan kişiler 
derneğe üye olabilir. Derneğin asil üyelerinde aşağıda belirtilen madde çerçevesinde aranan 
üye olma koşullarına ilaveten, Türkiye’de oturma hakkına sahip Türk vatandaşı olmayan 

kişiler de derneğe üye olabilirler. Yaptıkları çalışmalarla dernek amaç ve faaliyetlerine büyük 
hizmetlerde bulunmuş kişilerle Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararıyla Onursal 
Üye unvanı verilebilir. Onursal Üyeler istedikleri takdirde görev alabilirler, genel kurulu 

toplantılarına katılırlar ancak oy kullanma hakları yoktur.  
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Madde 37 Üyeliğe Giriş: 

 
Dernek üyeliğine girişte aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır. 

 
a) Dernek kurucu üyelerinden veya diğer üyelerden en az iki kişinin önerisi ve kefalette 
bulunması,  

 
b) Üyelik koşullarını kanıtlayan belgelerin verilmesi, 
 

c) Üyelik talebi ve başvuru formunun aday üye tarafından doldurulması,  
 

d) Yönetim kurulunun “üyeliğin kabulüne” dair bir karar vermesi, adayın giriş ve yıllık 
aidatlarını ödemesi ile üyeliği giriş işlemleri tamamlanmış ve üyelik sıfatı kazanılmış olur. 
 

Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok (30) otuz gün içinde, üyeliğin kabul 
ve reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibi adaya yazılı olarak bildirir Üyeliğin 

reddine dair Yönetim Kurulu kararı kesin olup itiraz edilemez. Üyeliğe kabul edilenler dernek 
içi faaliyetlerde eşit hakka sahiptir. 
 

Madde 38 Üyelikten Çıkma : 
 

Üyelik; 
 
a) Ölüm 

b) Üyelikten ayrılma isteği, 
c) Derneklere üye olma hakkının kaybedilmesi, 
d) Kişinin temsil ettiği kuruluştan ayrılması ile sona erer. 

 
Her üye dilediği anda Yönetim Kuruluna yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten 

ayrılmış sayılır. 
 
Derneğe üye olma hakkını yukarıda belirtilen nedenlerle kaybedenlerin, üyelik kaydı dernek 

yönetim kurulunca silinir. 
 

Üye olma hakkını yasal bir nedenle kaybedenler hariç olmak üzere, isteği ile üyelikten 
ayrılanların aidat borcu, ayrılma isteğinin yapıldığı yarı hesap döneminin sonunda biter ve 
kendisinden o dönemin ödentileri tam olarak alınır. Üye olma hakkını yasal bir nedenle 

kaybeden ve ayrılmak zorunda kalan üyelerden ise, sadece bu nedeni oluşturan olayın vukuu 
bulduğunun tespiti tarihine kadar olan aidat borçları alınır. Üyelikten ayrılan üyenin yerine 
aynı kuruluştan yeni bir üye alınması halinde üyelik giriş aidatı alınmaz. 
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Madde 39 Üyelikten Çıkarılma : 

 
Aşağıda belirtilen hallerde üyeler Disiplin Kurulu’nun teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararınca 

dernek üyeliğinden çıkarılırlar; 
 
a) Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymamak, 

b) Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir sebep olmadan derneğe karşı olan mali 
yükümlülüklerini bir yıl müddetle yerine getirmemek, 
c) Ödentilerini zamanında yapmamak, 

d) Mahcurluğuna hükmedilmiş olanlar, 
e) Dernek faaliyetlerinden, toplantılarından uzak kalmak, verilen görevleri yerine getirmemek, 

görev almaktan derneğin yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgisiz kalmak, 
f) Özel ya da iş yaşantısındaki tutumu ve davranışları ile kişiliğinde dernek onurunu 
zedeleyeceği kaygısını uyandırmak, üyelere ve topluma karşı kötü davranmak,  

 
Üyelikten çıkarılma kararı ile üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma kararının kendilerine yazılı 

tebliğinden itibaren (15) onbeş gün içinde Yönetim Kurulu kanalıyla itirazını ilk Genel Kurula 
getirebilir. Bu toplantıya üyeliğine son verilen üye ancak dinleyici olarak katılabilir. Genel 
Kurul karar verirse savunması dinlenir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir. 

Üyelikten çıkma ve çıkarılma durumunda Yönetim Kurulu gerek görürse, takdir hakkını 
serbestçe kullanarak dernek alacağını terkin edebilir. Terkin edilen alacaklar Genel Kurula 

sunulacak faaliyet raporu ve bilançoda gösterilir. 
 
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak 

iddia edemez. 
 
Madde 40 Üyelerin Hakları : 

 
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek üyeliğinde bir yılını doldurmuş üye Genel Kurul’da 

oy kullanabilir. Aidat ve şayet varsa diğer borçlarını Genel Kurul tarihine kadar ödemeyen üye 
Genel Kurul’da oy kullanamaz. Genel Kurula katılma hakkına sahip her asli üyenin, 

 

a) Eşit olarak oy verme,  
b) Seçme,  

c) Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alamayacakları kanunda belirtilenler hariç, seçilme 
hakları vardır. 
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DERNEK ORGANLARI 

 
Madde 41 : Derneğin yetkili ve görevli organları şunlardır. 

 
a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu 

c) Denetleme Kurulu 
d) Disiplin Kurulu 
e) Yürütme Kurulu 

f) Genel Sekreter 
 

Madde 42 Genel Kurul : 
 
Derneğin en yüksek organı Genel Kuruldur. Genel kurul, üyelerden ve varsa şube 

delegelerinden oluşur. Her üyenin ve delegenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu 
bizzat kullanmak zorundadır. 

 
Madde 43 Genel Kurul Toplanma Zamanı: 
 

Olağan Genel Kurul iki (2) yılda bir seçimli genel kurul, Mali Genel Kurul ise her yıl Mart 
ayında Yönetim Kurulu çağrısı üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek gün, yer ve 

saatte toplanır. Olağanüstü genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü 
hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine yönetim kurulunun 
çağrısı ile toplanır. 

 
Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu, bir (1) ay 
içinde toplantıya çağırmazsa; toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine 

Mahalli Sulh Hukuk Hâkimliği duruşma yaparak dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti 
genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

 
Madde 44  Çağrı Usulü : 
 

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini 
düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının 

günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan 
edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim 
numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak 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. 
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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. 
 

Madde 45 Toplantı Yeri : 
 

Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu İstanbul ilinde yapılır. 
 
Madde 46 Toplantı Yeter Sayısı : 

 
Genel Kurul dernek, tüzüğüne göre genel kurula katılacak üyelerin yarısından bir fazlasının 

iştirakiyle toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk 
aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye 
sayısı toplamının iki katından az olamaz. 

 
Madde 47 Toplantının Yapılış Usulü : 

 
Genel Kurul’a 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 de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 
 
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 

Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye 
olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy 

kullanır. 
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Madde 48 Başkanlık Divanı : 

 
Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere açık oyla ve oy çokluğu ile bir Başkan, bir başkan 

Vekili ve bir Katip seçilir. 
 
Başkanlık Divanı genel kurul müzakerelerini idare etmek ve gerekli zabıtları tutmakla 

görevlidir. Toplantı yönetimi genel kurul Divan Başkanına aittir. Katip toplantı tutanağını 
düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim 
Kuruluna teslim edilir. 

 
Madde 49 Genel Kurulda Karar Yeter Sayısı ve Oy Kullanma Usulleri : 

 
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanacaktır. Derneğin 
feshi ve tüzük tadili için bu tüzükte ve Dernekler Yasa’sında belirtilen özel hükümler saklı 

kalmak ve değişik karar yeter sayıları gündemdeki maddelere göre ayrı ayrı gözetip karara 
bağlanmak üzere; 

 
a) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi gizli oy açık tasnif, diğer konularda, genel 
kurul tarafından verilecek karara göre gizli veya açık oy, açık tasnif esasına göre seçim 

sonuçlandırılır. 
 

b) Karar yeter sayısını, toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oy çoğunluğu 
oluşturur. 
 

Madde 50 Genel Kurulun Gündemi: 
 
Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır 

bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların 
gündeme alınması zorunludur. 

 
Gündemdeki maddelerin diziliş sırası verilecek bir önerge ile oylamaya konulur ve karar yeter 
sayısını teşkil eden çoğunluk hâsıl olursa, gündem bu sırayla görüşülür. 

 
Madde 51 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri : 

 
Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.  
 

a) Mevzuat, tüzük ve resmi işlemler doğrultusunda amaç, çalışma konuları ve faaliyet 
ilkelerine göre kararlar almak, dernek organlarını seçmek,  
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b) Gündemle getirilen istekler ile toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) 

tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak, 
c) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek, çalışma programı ve bütçesini aynen veya 

değiştirerek onaylamak,  
d) Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını incelemek ve ibra edilmeleri hususunda karar 
vermek, 

e) Derneğe sadece dernek ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için taşınmaz mal alınması veya 
mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek, 
f) Üyelerden her yıl alınacak yıllık aidat miktarını saptamak artırma ve azaltmaya karar 

vermek, 
g) Derneği feshetmek, mal para ve hakların tasfiyesiyle ilgili esasları saptamak, 

h) Dernek tüzüğünü değiştirmek, 
ı) Mevzuatta ve bu tüzükte genel kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevleri yerine 
getirmek, 

i) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye 
olarak katılması veya ayrılması hususunda karar almak, 

k) Disiplin kurulunca verilecek çıkarma kararlarını incelemek ve karara bağlamak,  
l) Uygun bulunacak bölgelerde gerektiğinde şubeler açmak, 
m) Kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etmek için gerekli kararları almak. 

 
Madde 52 Seçimlerde Uyulacak Esaslar : 

 
Genel Kurallarda organlara üyelik için yapılacak seçimlerde uyulacak esaslar konusunda 
kanun hükümleri uygulanır. Genel Kurul tarafından organlara üye seçimi gizli oy açık tasnif 

esasına göre yapılır. Her organın seçimi asıl ve yedek üye adayları ayrı ayrı sütunlar halinde 
gösterilmek suretiyle müşterek oy pusulalarında gösterilebilir. Oylar ad okunarak zarf içinde 
oy sandığına atılır. 

 
Madde 53 Tüzük Değişikliği: 

 
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  
 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı 
bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının 

ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye 
sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı 
bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak 
yapılır.  
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Bildirim Yükümlülüğü  

 
Madde 54-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; 

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi 

Olağan veya 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 yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel 
kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün 

değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt 
çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir 
yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.  

 
Madde 55 Yönetim Kurulu : 

 
Yönetim kurulu derneğin yürütme organı olup, derneğin tüm işleri bu kurul tarafından 
yürütülür. 

 
Yönetim kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla ve iki (2) yıl için en çok oy alanlardan, sırası 

ile dokuz (9) asıl ve dokuz (9) yedek üyeden teşekkül eder. Oy eşitliği halinde kur’aya 
başvurulur. Asıl üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyelerin göreve çağrılması 
zorunludur. Yönetim kurulu, seçimi izleyen ilk oturumda kendi arasından bir başkan, iki 

başkan vekili ve bir sayman seçerek görev bölümü yapar. 
 

Yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın bir yıl içinde ard arda üç mutad 
toplantıya gelmeyen yönetim kurulu üyesinin üyeliği sona erer, kendisi bu suretle istifa etmiş 
sayılır. 

 
Yönetim kuruluna aynı kuruluştan bir kişiden fazla kimse seçilemez. Yönetim kurulu üyeliği ve 
hizmetleri karşılığında bir ücret ödenmez. 

 
Madde 56 Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması : 

 
Yönetim kurulu üye sayısında boşalmalar olursa bu durumda yedek üyelerle sayı tamamlanır. 
Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. 
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Madde 57 Yönetim Kurulu Toplantıları : 

 
Yönetim kurulu en az ayda bir defa, önceden kararlaştırılmış toplantı günlerinde veya 

başkanın bulunmadığı hallerde başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinin 1/3’inin ortak 
yazılı çağrısı üzerine en az beş üyenin katılımı ile toplanır. Toplantılarda gündemdeki konular 
görüşülüp çoğunluk oyu ile karara bağlanır. Alınan kararlar yönetim kurulu karar defterine 

yazılır ve hazır olan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan üye muhalefet sebebini 
belirten görüşlerini yazarak imzalar. 
 

Madde 58 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri : 
 

Yönetim kurulunun başlıca görev yetkileri şunlardır; 
 
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek 

(Yönetim Kurulu Başkanının Yetkileri mahfuzdur.) veya Genel Sekreteri atamak, 
b) Dernek şubelerinin açılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunmak, 

c) Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, genel kurul kararlarını uygulamak, 
d) Yönetim kurulu üyelerinin, denetçiler kurulunun önerdikleri konularda karar almak, 
e) Üyelik ve üyelik hakları konusunda karar almak, 

f) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçe ve 
çalışma programını hazırlayarak genel kurula sunmak, 

g Çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider tablosunu hazırlamak, 
h) Genel Kurul toplantı çağrısını yapmak, gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya 
çağırmak, 

ı) Tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması ya da değişiklik önerilerin düzenlenmesi konusunda 
çalışmalar yapıp, genel kurulun onayına sunmak, 
j) Yönetim Kurulu başkan ve başkan vekillerini seçmek, 

k) Derneğin kanunların ve tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetmek, 
l) İhtiyaç duyulması halinde özel konularda ihtisas komisyonları kurmak ve bunların 

çalışmalarını izlemek, 
m) Derneğin yönetim ve parasal işlerini yürütecek personeli atamak, bunlara nezaret etmek, 
işlerine son vermek, 

n) Dava halinde vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan feragat etmek, ahzu kabza 
yetki vermek, davayı kabul etmek veya dava açmak, idari mali, adli, icrai takibat yapmak 

veya yaptırmak ve bu hususları kapsayacak vekalet vermek, 
o) Gerektiğinde bütçe fasılları arasında nakiller yapmak, 
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p) Üyelerin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmi ve özel 

kuruluşlar nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunmak, 
r) Olağan ve olağanüstü toplantıları denetçilere duyurmak, zamanında rapor vermelerini 

sağlamak, 
s) Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına 
uymayanları disiplin kuruluna sevk etmek, 

t) Genel Kurul tarafından verilecek yetki üzerine gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması 
işlemlerini yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek. 
 

Madde 59 Derneğin Temsil Edilmesi : 
 

Dernek, Yönetim Kurulu Başkanı veya gerektiğinde yönetim kurulunun yetki vereceği üyeler 
tarafından ve yönetim kurulunun aldığı karar uyarınca Genel Sekreter tarafından temsil edilir. 
 

Madde 60 Denetleme Kurulu : 
 

Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden müteşekkil olup, Genel kurul tarafından seçilir. 
Seçim gizli oy ve açık tasnifle yapılır. İki (2) yıl için seçilen bu kurul tüzük ve yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde her yıl bir denetleme raporu yayınlar ve Genel Kurula ve Yönetim 

Kuruluna sunar. 
 

Madde 61 Denetleme Kurulunun Görevleri : 
 
a) Dernek faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını 

denetlemek, 
b) Derneğin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve müsbit 
evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe incelemek, gerektiğinde yönetim kurulunca 

açıklama istemek, 
c) Genel kurul ve yönetim kurulunun havale edeceği konularla ilgili soruşturma ve incelemeyi 

yapmak ve neticesini ilgili kurula rapor etmek, 
d) Yönetim kurulundan genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek, 
e) Denetleme raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak. 

 
Madde 62 Disiplin Kurulu : 

 
Disiplin Kurulu, genel kurul tarafından gizli oy açık tasnif usulüne göre iki (2) yıl süre için 
seçilir. 3 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder. Disiplin Kurulu, genel kurul, yönetim kurulu ve 

denetleme kurulunun havale edeceği meseleleri görüşmek üzere gizli oturum yapar. 
Yapılacak çağrıyı izleyen hafta içinde disiplin kurulu meseleyi inceler ve en kısa zamanda 
karara bağlar. Kararlar gizli oyla ve asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. 
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Madde 63 Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri : 

 
Disiplin Kurulu, dernek yetkili organlarının isteği üzerine dernek tüzüğü, genel kurul, yönetim 

kurulu kararlarına aykırı hareket ettiği ileri sürülen veya üyelik yükümlülüklerini  
 
yerine getirmeyen üyeler hakkında uyarı, kınama cezası verir. İşbu tüzüğün 38. maddesinde 

sayılan haller sebebiyle Disiplin Kurulu, üyenin dernekten çıkarılması için yönetim kuruluna 
teklifte bulunur. 
 

Madde 64 Yürütme Kurulu : 
 

Yürütme Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından dernek üyeleri arasından seçilen veya 
dışarıdan atanan Genel Sekreterdir. Yürütme Kurulu Genel Sekreter dahil 3 kişiden teşekkül 
eder. Yürütme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Yürütme Kurulu tüzükte 

belirtilen dernek işlerini yapar ve yürütür. 
 

Yürütme Kurulu yaptığı işler nedeniyle Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur ve Yönetim 
Kurulu’nun her istediğinde işler hakkında hesap vermek zorundadır. 
 

GENEL SEKRETER 
 

Madde 65 Seçilme ve Atanma : 
 
Yönetim Kurulu tarafından Dernek üyeleri arasından seçilen veya dışarıdan atanan Genel 

Sekreter’in görev ve yetkileri şöyledir; 
 
a) Yürütme Kurulu’na başkanlık etmek, 

b) Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek ve Yönetim Kurulu Başkanı’na danışarak 
gündemi saptamak, 

c) Yönetim Kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde derneği temsil etmek, 
d) Dernek bürosunu yönetmek, her türlü yazışmaları yapmak, bilgi ve istatistikleri toplamak, 
ilgili yayınları izlemek, derlemek ve bunlar hakkında yönetim kuruluna bilgi vermek, 

e) Dernek çalışmalarını izlemek ve gözetimi altında bulundurmak, bu konularda yönetim 
kuruluna bilgi vermek, 

f) Üyelik ödentilerinin ve diğer gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak, 
g) Tüzük ve hazırlanacak yönetmelikle verilecek yetkileri kullanmak ve görevleri yerine 
getirmek, 

h) Yukarıdaki görevlerin dışında Yönetim Kurulunca verilecek Dernek işleriyle ilgili başka 
görevleri yapmak, 
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Madde 66 Genel Sekreter’le Yapılacak Sözleşme : 

 
Dernek çalışanlarını yürütmek üzere seçilen veya dışarıdan atanan Genel Sekreter’in ücreti, 

terfii ve yapılacak sözleşmenin uzatılması veya iptali Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. 
 
Madde 67 Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi : 

 
Olağan veya 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 yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel 
kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı,  

 
tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt 
çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir 

yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. 
 

DERNEK ŞUBELERİ 
 
Madde 68 Derneğin Şubelerinin Kuruluşu, görevleri, ve yetkileri : 

 
Şubelerin Kuruluşu 

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  

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 

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. 
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Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda 

Nasıl Temsil Edileceği 
Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki 

ay önce bitirmek zorundadırlar.  
 
Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca 

belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler genel merkez genel kurul toplantısı gibi Her 
yıl Mart ayı içerisinde Mali genel kurul yapmaz 
 

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

şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube 
sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta 
kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda 

seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.  
 

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

 
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya 

denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. 
 
DERNEK GELİRLERİ VE MALİ HÜKÜMLER : 

 
Madde 69 Derneğin Gelir Kaynakları : 
 

a) Üye aidatları, 
b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, kurs, konser, spor 

yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler, 
c) Dernek üyelerinin temsil ettikleri gerçek kişi ve kuruluşların Derneğin araştırma ve tanıtım 
çalışmalarına katkı olarak yapacakları yardım ve bağışlar, 

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
e) İçişleri bakanlığının izni ile dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kişilerden 

sağlanan yardımlar, 
f) Vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınır ve/veya taşınmaz mallardan sağlanan gelirler, 
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Madde 70 Derneğe Yapılacak Yardımın Şartları : 

 
Dernek, siyasi partilerden işçi ve işveren sendikalarından herhangi bir surette maddi yardım 

kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz. 
 
Madde 71 Aidatlar : 

 
Derneğe üye olarak kabul edilen gerçek kişilerin giriş aidatı ilk girişinde bir defa alınır. 
Üyelerin verecekleri yıllık aidat Şubat ayı içinde def’aten ödenir. Giriş Aidatı en az 10.000.000 

TL. (On milyon TL.), Yıllık Aidat ise en az 12.000.000 TL. (On iki milyon TL.) dır. Ancak, her 
Genel Kurulda onaylanan Faaliyet Programı ve Taslak Bütçe esas alınarak günün koşullarına 

göre Genel Kurulca saptanır. 
 
Madde 72 Çalışma Dönemi Bütçe Uygulaması : 

 
Çalışma dönemi: 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. 

 
Çalışma dönemini kapsayan bütçe uygulamasında, giderlerin gelirle denk ve gerçekçi olması, 
ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek yılları geçmemesi, gelir ve ödenek tablosunda 

bölüm ve maddeler dışı, işlem yapılmaması, bölümler arasında ancak yönetim kurulu kararı 
ile aktarma yapılması zorunludur. 

 
Başkan, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterin harcama yetkileri ve tutarları, gelirlerin alınma 
biçimi, kasada bırakılacak para tutarı, bütçe fasılları arasında aktarma yetkileri gibi konular, 

Genel Kurul’ca aksine karar verilmedikçe ve her “Çalışma Dönemi Bütçe Yönetmeliği” 
oluşturulmadıkça, Yönetim Kurulunun alacağı kararlara göre düzenlenir. 
 

Madde 73 Giderler : 
 

Derneğin giderleri, yönetim çalışmaları ve hizmetleri göz önünde tutularak çalışma dönemi 
bütçesinin giderleri çizelgesindeki bölümleri ve maddeler olarak gösterilir.  

 

Madde 74 Gelir ve Giderlerde Usul : 
 

Yukarıdaki fıkralarda önceden miktarı belirlenebilen gelirler çalışma dönemi bütçesinde kesin 
tutarlar olarak, diğer gelirler ise değer olarak saptanır ve Genel Kurulun onayından sonra 
uygulamaya konulur. 

 
Çalışma dönemi bütçesinin giderler çizelgesinde bölümler ve maddeler olarak gösterilen 
giderler, fatura, alındı belgesi ya da harcama tutanağına bağlanarak ve harcama yetkisine 

göre Başkan ve Yönetim Kurulunun oluru alınarak yapılır. 
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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 buluna) “Gider Makbuzu” 
veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. 

 
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.  

 
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra 
numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen 

ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli 
form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen 

nitelikte olması zorunludur. 
 
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. 
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YETKİ BELGESİ 

Dernek adına bağış ve aidat tahsil edecek kişi ve kişiler, yetki sürelerinin de belirtildiği bir 
yönetim kurulu kararıyla tespit edilir. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir 

tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak 
belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri yönetim kurulu kararı ile yenilenir. Yetki belgesinin 
süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, 

işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya 
fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta 
içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman 

iptal edilebilir. 

Madde 75 Taşınmaz Mal Edinme : 

 
Dernek genel kurul kararı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli taşınmaz mala sahip olabilir. 
Satın alınan veya vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya 

tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal 
Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.  

 
Madde 76 Derneğin İlzamı : 
 

Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin müşterek imzaları derneği mali konularda ilzam eder. 
Ancak imzalardan birinin başkan veya başkan vekiline ait olması zorunludur. 

 
Madde 77 Gelirlerin Bankaya Yatırılması : 
 

Dernek gelirleri bankalara yatırılır. Yönetim Kurulu hangi banka veya bankalara hesap 
açtırılacağına karar verir. 
 

Madde 78 Derneğin Borçlanması: 
 

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.  

 
Yeni maddenin 78. Madde olarak eklenmesiyle eski şekle göre 78 olan madde numarası 79 
olmuştur. 
 
Takip eden tüm madde numaraları birer numara atlayarak değişmiştir. 
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DERNEĞİN DENETİMİ 

 
Madde 79 Derneğin Denetimi : 

 
Derneğin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri 
İçişleri Bakanlığı veya mahallin en büyük mülki amiri tarafından ve kanun hükümleri uyarınca 

her zaman denetlenebilir. 
 
Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli 

yazıların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, 
müesseseler ve eklentilerine girme talebinin yerine getirilmesi mecburidir. 

 
Madde 80 Derneğin İç Denetimi : 
 

Aylık faaliyet raporları ile 6 aylık muvakkat bilançolar engeç altı ayda bir denetleme kurulu 
başkan ve üyelerine gönderilir. Kanun ve tüzüğün tutulmasını emrettiği tüm kayıt ve belgeler 

diledikleri anda incelenmek üzere devamlı olarak denetleme kurulunun tetkikine hazır 
bulundurulur. Ancak tüzük hükümlerinin yetmediği hususlarda Genel Kurul’dan geçirilmek 
şartıyla bir iç yönetmelik hazırlanır. 

 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

 
Madde 81 :  
 

Tüzük değişikliği kararları, yönetim kurulunun önerisi ya da genel kurul üyelerinin en az beşte 
birinin (1/5) yazılı başvurusu üzerine dernek tüzüğünün 53. maddesinde düzenlenen 
nisaplarla toplanan genel kurul toplantısında, toplantıya katılan ve oy hakkı olan üyelerin üçte 

iki çoğunluğuyla alınabilir. 
 

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ, FESİH ve İNFİSAH 
 
Madde 82:  

 
Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.  

 
Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip 
bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda 

bu çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye 
tam sayısının iki katından az olamaz.  
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Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy 

kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir (2/3). Genel Kurulda fesih kararı 
oylaması açık olarak yapılır.  

 
Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine 
yazı ile bildirilir. Derneğin infisah veya kapatılma hallerinde kanun hükümleri uygulanır. 

 
Madde 83 Tasfiye : 
 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma 
hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 

toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya 
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy 
kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık 

olarak yapılır.  
 
Tasfiye İşlemleri 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim 
kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul 

kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Beyaz Eşya Yan 
Sanayiciler Derneği” ibaresi kullanılır.  

 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini 
baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını 

inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve 
banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve  

 
yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına 
çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara  

 
ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi 

ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen 
yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki 
amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 
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Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare 

amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 
 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 
tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu 
yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi 

zorunludur.  
 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla 

görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin 
saklanma süresi beş yıldır. 

 
Madde 84 Yasal Defterler ve Kayıtlar: 
 

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar. 
 

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve 

kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış 

tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere 

işlenebilir. 

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere 

kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta 

yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.  

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli 

olarak bu deftere işlenir. 

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve 

iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.  

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya 

verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.  
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Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.  

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter 

tutulması durumunda da tutulur. 

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul 

Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.Bilanço Defterinin tasdik zorunlu 

değildir.,Envanter defterinin tutulması  zorunlu değildir.  

HÜKÜM EKSİKLİĞİ 
 

Madde 85 : Dernek tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması durumunda Türk Yasaları, 
tüzük ve yönetmelikleri uygulanır. 

 
DERNEK KURUCULARI 
 

Madde 86 : Ad, meslek ya da sanatları, uyruk ve ikametgahları aşağıda yazılı kişiler 
derneğin kurucularıdır. 
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BEYSAD 
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ 

KURUCULAR LİSTESİ 
 

 

SIRA 

NO 

ADI - SOYADI ADRESİ SANAT 

VEYA 
MESLEĞİ 

TABİYETİ 

1 HASAN BASRİ AKSU Yazarlar Sok. Has Apt. 
No:4/1 

Suadiye/İSTANBUL 

Mühendis T.C. 

2 MEHMET UĞUR  
BARKAN 

1700 Yalı Cad. No:340/6 
Karşıkaya/İZMİR 

Sanayici T.C. 

3 NAMIK CEYLANOĞLU Bağdat Cad. No:98/6 
Derya Palas Apt.  

81030 
Kızıltoprak/İSTANBUL 

İşletmeci T.C. 

4 ENDER ÇAKIROĞLU Yazmacı Tahir Sok. 
Müslim Bey Apt. No:2 

Kat:3 D:3 
81110   Çatalçeşme 

Bostancı/İSTANBUL 

Mühendis T.C. 

5 FAZIL BÜTÇE ÇAMDİBİ Güllü Sok. No:18  
Levent/İSTANBUL 

Mühendis T.C. 

6 HASAN DANİŞMENT Bağlar Mevkii, Çayırlı  
Sok. Danişment Apt.  

No:34 
Yeniköy/İSTANBUL 

Sanayici T.C. 

7 LEVENT GABAY Teşvikiye Cad. Celal 
Derviş Apt. No:166/5 

İSTANBUL 

Sanayici T.C. 

8 BAHRİ MURAT ÖNAY Orta Sokak Çıkmazı Gül 

Apt. No:9/4 
Göztepe/İSTANBUL 

Hukukçu T.C. 

9 DİLEK TEMEL Ziverbey Kayışdağı Cad. 

No:44 Beyaz Köşk Sit.  
B 1 Blok D:9 
Kızıltoprak/İSTANBUL 

Mühendis T.C. 

10 KEREM ÜNAL Yıldız Posta Cad.  

Karacaoğlu Apt. No:18 
K:6 D:17   80280 
Gayrettepe/İSTANBUL 

Mühendis T.C. 
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