
 

T.C 

İZMİR VALİLİĞİ 

İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Sayı: 41330036 -477.01.02.02.11162 

Konu: Tüzük Değişikliği ( 35-047-198 ) 

İZMİR İŞ KADINLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞI  

( Bşk. Candan Çilingiroğlu ) 

Cumhuriyet Bul. Ataman Ermen İşhanı K. 1/101 Konak İZMİR  

İlgi. 

1. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 

2. 5253 sayılı Türk Medeni Kanunu, 

3. 25772 sayılı Türk Medeni Kanunu, 

4. 08.05.2014 tarihli Tüzük İnceleme Raporu, 

Derneğiniz tarafından 19.02.2014 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, 

dernek tüzüğüne ilave edilen 5. Madde ve 10. Maddenin 13.fıkrası 15.maddede yapılan 

değişikliğin, ilgi ( a),  ( b ) kanun ve ilgili ( c ) yönetmeliğe göre incelenmesi neticesinde mevzuat 

hükümlerine uygun olduğu görülmüştür. 

Ancak, tüzüğün tamamının incelenmesi neticesinde tespit edilen ve ilgi ( d ) yazımızda belirtilen 

eksik hususların, yapacağınız ilk olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında, tüzükte 

düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmelidir. 

Gereğini rica ederim. 

                                                                                                         Bülent KORKMAZ 

                                                                                                                Vali a. 

                                                                                                          İl Dernekler Müdürü 

 

 

 



EKLER:  

TÜZÜK: ( 15 SAYFA ) 

TÜZÜK İNCELEME RAPORU  

 

 

 

Sayı:  41330036 - 477 

35-047-198/2327 

Konu: Tüzük İnceleme Raporu 

                                                                                                                                                08.05.2014 

 

İlimiz KONAK İlçesinde faaliyette bulunan “ İZMİR İŞ KADINLARI DERNEĞİ ” ne ait tüzüğe ilave edilen 

5. Madenin 5. Fıkrası ile 15. Maddede yapılan değişikliğin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 25772 

sayılı Dernekler Yönetmeliğine göre incelenmesi neticesinde mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Ancak tüzüğün tamamının incelenmesinde tespit edilen eksik hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

1- 5253 sayılı Dernekler Kanununun 4. Maddesinin  ( g ) fıkrasına göre “ Derneğinin şubesi 

bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek 

genel kurulunda nasıl temsil edileceği “ tüzükte düzenlenmesi zorunlu hususlardan olup, 

tüzükte şubenin açılıp açılmayacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı görülmüştür.  

                 Bu bağlamda;  şube açılmayacak ise “şube açılmayacaktır” ifadesinin tüzüğe ilave 

edilmesi, açılacak ise “ şube açılabilir” iadesi ile “ şubelerin nasıl kurulacağı görev ve yetkileri ile 

genel kurulunda nasıl temsil edileceği hususlarının tüzükte düzenlenmesi, 

2- 23.01.2013.tarihinde Dernekler Yönetmenliğinde değişiklik yapılmış ancak dernek tüzüğünde 

değişikliklerle ilgili hükümlerin bulunmadığı tespit edilmiş olup, yapılacak ilk olağan veya 

olağanüstü genel kurul toplantısında dernek tüzüğünün yönetmenliğe göre düzenlenmesinin 

uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

 

Gereğini rica ederim. 

 

                                                                                                                                            08.05.2014 

                                                                                                                                            Uygundur 

                                                                                                                                                Vali a. 

 

                                                                                                                                        Bülent Korkmaz 

 



 

07.05.2014 V.H.K.İ.          M. SARI 

07.05.2017 İşl. Br. Şefi    C.SEYHAN 

 

 

                                                                                                                               35-047-198/ 2327 

                                                                                                                                      26.03.2014 

Derneğin adı Merkezi                41/ a 

Madde 1- Adı: İZMİR İş Kadınları Derneğidir. Kısa adı ile ( İZİKAD ) OLARAK KULANILACAKTIR. 

Derneğin Merkezi İZMİR’ dir.    41/ a  

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve 

Biçimleri ile Faaliyet alanı. 

                                                         41/b 

Madde 2- Derneğimiz Atatürk ve İnkılaplarına saygılı olmak kaydıyla kadınların iş dünyasında ki 

statülerini sağlamlaştırmak, kadın girişimci sayısını artırmak, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmek 

amacıyla kadın girişimci yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmak,  böylece Ülke ekonomisine 

katkılarını artırmak, kadın girişimcilerinin kendi aralarında ki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi 

amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede kadınlara istihdam yaratacak girişimcilere 

destek olmak, kadın girişimcilerin karşılaştıkları güçlüklerin aşılması amacıyla faaliyet yürütmek ve 

ülke ekonomisine katkılarını artırmak, kadının ülke  genelinde sosyal, kültürel, ekonomik hayattaki ve 

karar mekanizmalarında konumunu güçlendirmeye  yönelik olarak maddi ve manevi yardım ve destek 

bulunmayı amaçlıyor. 

 

Dernekçe sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri  41/ b  

1-Kadın girişimciliğinin ve istihdamının ülke yararı doğrultusunda artırılması için yasa 

düzenleyicisinin organlarıdır, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimcilerde bulunmak öncesi 

geliştirmek katkıda bulunmak. 

2- Toplumda kadının konumu ve statüsünü yükseltecek, kadının mesleki eğitim alması ve çalışma 

yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak iş dünyasının taleb etiği bilgi ve vasfı kazandıracak, 

kadınlara toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yaralanmasını sağlayacak eğitimlwr için 

projeler oluşturmak. 

3- Girişimci kadınların ülke ekonomisine katkıları yönünde ulusal ve uluslararası ekonomik 

birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak. 

4- Kadınlarla girişimcilik bilincinin ülke çapında oluşturulması, konunun geniş halk kitlelerine 

yaygınlaştırılması yönünde fon yaratacak fon kaynağı sağlayacak projeler oluşturmak ve ilgili 

mercilere sunmak. 

5- Girişimci kadınlara idari, mali ve hukuki konular bilişim teknoloji elektronik ticaret ve bu 

alanlarda meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi vermek, belirtilen konularda 

üyelerinden gelen talepleri diğer üyeleri  veya uzmanları aracılığıyla yanıtlamak ve yaratıcı 



fikirleri olan kadın girişimcilere faaliyet göstermek istedikleri alanda ihtiyaç duydukları teknik 

ve mali desteğe  ulaşmalarında yardımcı olmak. 

6- Üyeler arasında ki dayanışma ve işbirliğini artırıcı  her türlü faaliyette bulunmak. 

 

 

7- Yasal gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla, başka ülkelerde benzeri çalışmalarda bulunan 

uluslararası organizasyonlar, fuarlar, dernek vakıf vb. kuruluşlarla bilgi alışverişi ve 

faaliyetlerde bulunmak, bu yabancı ülkelerde ki kuruluşların üyelerini Türkiye’ ye davet 

etmek ve böyle kuruluşların davetlerine uyarak, konu ile ilgili üyelerini yabancı ülkeye 

gönderebilmek. Ulusal ve uluslararası seminerler düzenlemek, yabancı ülkelerde benzer 

kuruluşlar tarafından düzenlenen benzer seminer, eğitim ve dernek amacı ile uyumlu sair 

faaliyetlere katılmak üzere temsilci göndermek, temsilcilerini geri çekmek, söz konusu dernek 

ve kuruluşlara üye olmak, kuruluş amacına uygun her türlü ulusal ve uluslararası faaliyetlerde 

bulunmak. 

8- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, konferanslar, paneller, sosyal, etkinlikler, 

yarışmalar düzenlemek, jüriler oluşturmak, ödüler vermek. 

9- Amaç ve faaliyetleri dahilinde radyo ve televizyon dergi, gazete, kitap, broşür gibi yayın 

vasıtalarından faydalanmak, video, kaset, belgesel film ve CD rom hazırlamak web sitesi gibi 

her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine detaylı platform, radyo ve televizyon kurmak, arşiv 

oluşturmak, dernek adına dergi, gazete, kitap ve broşür ve sürekli yayın çıkartmak. 

10- Mevcut ve ileride kurulacak ulusal ve uluslar arası özel ve resmi kurumlar ticaret ve sanayi 

odaları, borsalar mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooparetif, federasyon, federasyon ve her 

türlü üst kuruluş, birlik ve benzeriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar  ile 

iş birliği yapmak ve üye olmak, üyelikten ayrılmak. 

11- Yurt içi ve yurt dışından bağış kabul etme. Dernek tüzel kişiliği adına gerekli tespit ve 

taşınmazları satın almak, kullanım hakkını almak yâda işletmek, kiralamak, sahip olduğu yâda 

alacaklarını kiraya vermek Lokal ve diğer sosyal tesisleri açmak, işletmek, burs vermek için 

gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapmak. Gerekli gördüğü hallerde 

şube açmak  

12- Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, 

yardımlaşma sandığı kurmak veya bu gibi kurslarla iş birliği yapmak 

13- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve 

gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek. 

14- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak. 

15- Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi ve devam 

ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli 

etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak. 

16- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıflar Kamu 

Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve 

kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek. 

17- Aynı amacı taşıyan Derneklere federasyon kurmak, federasyonu kurucu üye olarak katılmak, 

gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek  amacıyla temsilcilik açmak. 

18- Tüzük amaçları doğrultusunda kanunlarla yasaklanmamış ihtiyaç duyulan her türlü faaliyeti 

yürütmek. 

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI 



Dernek, iş ilişkilerinin ve olanaklarının geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermenin yanı sıra, sosyal, 

kültürel, ekonomik ve toplumsal yaşamın diğer alanlarında da ülke menfaatleri doğrultusunda ulusal 

ve uluslararası platformlarda, Türkiye Cumhuriyetinin varlığına ve birliğine uygun, Anayasanın temel 

hak ve ilkelerine saygılı bir şekilde faaliyet gösterir. 

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İSİMLERİ  

Madde3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda 

çalışmayı kabul eden, kendi veya ortak olduğu bir şirkete veya özel veya kamu kuruluşunda çalışan ve 

profesyonel hayattaki iş tecrübesi ve deneyimiyle derneğin kuruluş amaçlarına uygun her gerçek ve 

tüzel kişi bu derneğe üye olma  hakkına sahiptir. 

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

gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve e- posta yoluyla başvuru 

sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçlı tutulacak deftere kaydedilir. 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile 

fahri üye olarak kabul edilir. 

ÜYELİKTEN ÇIKARMA 

Madde4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa 

dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin 

derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

ÜYELİKTEN CIKARILMA 

Madde5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller 

1- Dernek Tüzüğüne göre aykırı davranışlarda bulunmak, 

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 

3- On beş gün arayla yapılan iki yazılı ikaza rağmen üyelik veya başvuru aidatını bir ay içinde 

ödememek, 

4- Dernek organlarca verilen kararlara uymamak, 

5- Ayda bir kez yapılan aylık üye toplantılarına geçerli yada gerekçeli mazeret olmaksızın bir 

dönem boyunca 4 kez katılmamış olmak, ( Bir dönem: 2 olağan genel kurul arasında ki iki yıllık 

süreç)  

6- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak  

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir  

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia 

edemez.  

DERNEK ORGANLARI  

Madde 6 Derneğin organları aşağıda ki gibidir, 

1- Genel Kurul  

2- Yönetim Kurulu 

3- Denetim Kurulu  

4- Disiplin Kurulu  

5- Komiteler ve Çalışma grubu  

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş şekli, Toplanma zamanı ve Çağrı ve Toplantı usulü  



Madde7- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.  

 

 

 

 

GENEL KURUL 

    1-Olağan genel kurul her iki yılda bir şubat ayı içerisinde yönetim kurulunun tespit ettiği yerde 

yapılır. 

    2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin 

yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca 

çağırılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh 

hakimi, gerekli gördüğü sayıda üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir. 

ÇAĞRI USULÜ  

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati ve yeri ve gündemi 

bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır, 

bu çağrıda, bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi 

gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir, ilk toplantı ile ikinci  toplantı arasında ki süre yedi günden 

az, altmış günden fazla olamaz. 

Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri 

bırakma sebebleri de belirtmek 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 fıkralarda belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel 

kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

TOPLANTI USULÜ 

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi 

hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının 

ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı 

yönetim ve denetim kurulları üye tam sayının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı 

bulunan üye listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girerek üyelerin resmi 

makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca 

görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunda düzenlenen listede ki 

adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 

Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından 

açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

Açılıştan sonra, toplantı yönetmek üzere bir başkan veya yeteri kadar başkan vekili ile yazman 

seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına 

aittir. Genel kurulda yalnızca gündem de yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan 

üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması 

zorunludur. Genel kurul da her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 

Onursal üyeler genel kurul toplantısına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması 

halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. 



Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı 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 ŞEKİLLERİ 

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli 

oylama ile diğer konularda ki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından 

mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından üyeler tarafından gereği yapıldıktan 

sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak 

belirlenen oylardır. 

AÇIK OYLAMADA GENEL KURUL BAŞKANININ BELİRTECEĞİ YÖNTEM UYGULANIR. 

Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği 

ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN 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 KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 4/ e 

MADDE 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

1- Dernek organlarının ve başkanının seçilmesi, 

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 

5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların 

satılması hususunda yönetim kuruluna onaylanması, 

6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri  inceleyip 

aynen veya değiştirilerek onaylanması. 

7- Dernek yönetim ve denetim kurularının başkan ve üyelerine verilecek, dernek faaliyetleriyle 

ilgili olmak kaydıyla yapılan çalışmalarda verilecek her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile 

dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının 

tespit edilmesi. 

8- Federasyon kurucu üye olmaya, var olan federasyona üye olma ve ayrılmaya federasyon 

temsilci delegelerini seçmeye, 

9- Derneğin fesih edilmesi, 

10- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 

11- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi  

 

YÖNETİM KURULUNUN TESKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ   4/ F 

MEDDE 10- Yönetim kurulu, yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir, 



Yönetim kurulu , seçiminden sonra ki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, 

başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’ yi belirler. 

 

Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir, 

Üye tam sayının yarısından bir fazlasından hazır bulunması ile toplanılır. Kararlar , toplantıya katılan 

üye tam sayınını salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulu, asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel 

kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. Yönetim kurulu 

üyeleri her iki yılda bir genel kurul kararıyla değişir, gerekli görülmesi halinde görev süreleri bir iki yıl 

daha uzatılabilir. 

YÖNETİM KURULUNUN, GÖREV VE YETKİLERİ 

Yönetim kurulu aşağıda ki hususları yerine getirir, 

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak ve gelecek döneme alt bütçeyi hazırlayarak 

genel kurula 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, bine veya tesis inşa etmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin 

ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek, 

5- Gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak 

6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 

7- Her faaliyet yılı derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim 

kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak 

9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, 

10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak 

11- Derneğin faaliyetlerinin yürütülmesi hususunda açıklık getirecek bir yönetmelik hazırlamak ve 

bu yönetmelik hükümlerini ilk genel kurulun onayından sonra uygulamaya koymak, 

12- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak  

13- Ayda iki kez yapılan yönetim kurulu toplantılarına düzenli olarak katılmak, geçerli yâda 

geçersiz mazeret olmaksızın bir dönem boyunca 6 kez yönetim kurulu toplantısına katılmayan 

yönetim kurulu üyesinin, yönetim kurulu üyeliği düşer, ilk yedek üye asil üyeliğe geçer, bir 

dönem 2 olağan genel kurul arasında ki 2 yıllık süreç  

 

DENETİM KURULUNUN TESKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 11- Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir, 

Denetim kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel 

kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir, 

 

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 



Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği 

belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter hesap ve kayıtlarının 

mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek ve 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, 

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır 


