
BÖLÜM – I 

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE KAPSAMI 

 

DERNEĞİN ADI 

Madde 1- Derneğin adı <BİYOİSTATİSTİK DERNEĞİ> dir. 

DERNEĞİN MERKEZİ 

Madde 2- Derneğin merkezi ANKARA’dır. Şubesi bulunmamaktadır. 

DERNEĞİN KAPSAMI 

Madde 3- Dernek Biyoistatistik bilimi alanında en az lisansüstü derslerini tamamlayarak tez 
aşamasına gelmiş olanları kapsar. 

 

 

BÖLÜM – II 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN 
DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI 

VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ 

Madde 4- Biyoistatistik derneğinin amacı: Biyoistatistikciler arasında birlik ve dayanışmayı 
sağlamak, mesleki sorunların çözümlenmesi, mesleki gelişmenin sağlanması için bilimsel 
araştırma, yayın ve ilgili her türlü çalışma yapmak ve biyoistatistikçilerin haklarını yurt çıkarları 
doğrultusunda savunmaktır. 

Derneğin Faaliyetleri: 

o Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve geliştirmek amacı ile konferans, sempozyum, 
panel ve seminerler düzenlemek, mesleki araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını 
yayınlamak. 

o Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki dayanışma ve birliği sağlamak için 
gezi, kokteyl ve geceler tertiplemek, folklor ve sportif faaliyetlerde bulunmak, yarışmalar 
düzenlemek ve bu amaçla kütüphane ve lokaller açmak. 

o Mesleki konularda kitap, dergi, gazete vb. süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak. 
o Dernek üyelerinin oluşturacağı bilimsel kurullar tarafından çeşitli kurum ve kuruluşların yaptığı 

araştırmalar ve istatistik çalışmalarının sonuçlarını incelemek, yorum yapmak ve görüşlerini 
kamuoyuna sunmak. 

o Ülkemizde biyoistatistik biliminin bilinçli ve uygun yöntemlerle kullanılması için uygulama 
birliği oluşturmak amacıyla çalışmalarda bulunmak. 

o Vakıf kurmak, kurulmuş vakıflara üye olmak ve malvarlığını teminat olarak göstermek. 
o Menkul ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 

 
 
 

  



DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VE SANATLARI 
ADRES VE UYRUKLARI 

Dernek kurucuları: 

Madde 5- Kurucu Üyelerin 
ÜNVANI ADI SOYADI  MESLEĞİ ADRESİ UYRUĞU 
Prof. Dr.  Kadir Sümbüloğlu Öğretim 

Üyesi 
Mogan Doktorlar Sitesi A-11 
Gölbaşı-ANKARA 

T.C. 

Prof. Dr. İsmet Kan Öğretim 
Üyesi 

İhsaniye Mh. Şirinkent Sitesi 
No.6 - BURSA 

T.C. 

Prof. Dr. Kazım Özdamar Öğretim 
Üyesi 

Vişnelik Mh. Hasan Polatkan 
Cad. Alkorol Sitesi 3/15 - 
ESKİŞEHİR 

T.C. 

Prof. Dr. Ersöz Tüccar Öğretim 
Üyesi 

Bülten Sok. 70/6 GOP - 
ANKARA 

T.C. 

Prof. Dr. Refik Burgut Öğretim 
Üyesi 

Çukurova Üniversitesi 
Lojmanları Balcalı- ADANA 

T.C. 

Prof. Dr. Yıldır Atakurt Öğretim 
Üyesi 

Gaye Sitesi No.4 Konya Yolu 
Hipodrum – ANKARA  

T.C. 

Doç. Dr. Osman Saraçbaşı Öğretim 
Üyesi 

Gençlik Cad. 99/7 Anıttepe - 
ANKARA 

T.C. 

Doç. Dr. Reha Alpar Öğretim 
Üyesi 

Meneviş Sok. 5/17 A.Ayrancı - 
ANKARA 

T.C. 

Dr.  Kürşad Akyüz Öğretim 
Elemanı 

Eşref Özant Sok. No.6 Oran 
Sitesi - ANKARA 

T.C. 

Dr. Mehmet Ali Ersan Fakülte 
Sekreteri  

Sevil Sok. 15/6 Cebeci - 
ANKARA 

T.C. 

Dr. Mehmet Yalçın APK 
Uzmanı 

1. Dedeefendi Sok. 48/2 
Kurtuluş - ANKARA 

T.C. 

 

Üyelik  

Madde 6- Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır. 

Asli Üyelik 

Madde 7- Asli üyelik şartları, üyeliğe engel durumları ve üyeliğe kabul şekli aşağıda verilmiştir. 

a. Asli üyelerin derneğe giriş şartları şunlardır.  
o Türk vatandaşı olmak. 
o Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak. 
o Biyoistatistik dalında en az yüksek lisans derslerini tamamlayarak tez aşamasına gelmiş 

olmak. 
o Derneğin istek formunu doldurup imzalayarak vermek. Bu formu imzalayıp verenler 

Derneğin tüzük hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 
b. Üyeliğin kesinleşmesi Yönetim Kurulunca yapılacak inceleme sonunda alınacak kabul kararına 

bağlıdır. 
c. Affa uğramış olsalar da şu kimseler asli üye olamazlar. 

o Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı suçları ve resmi ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hüküm giymiş olanlar. 



o Türk Ceza Kanunu’nun 2. kitabının 1. bab’ında yazılı suçlardan ve bu suçların işlenmesine 
aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle hükümlü olanlar. 

o Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin 2. fıkrasında yazılı olan sınıf, dil, mezhep veya 
bölge farklılığı gözetilerek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla aynı kanunun 
316., 317. ve 318. maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkum olanlar. 

o Türk Ceza Kanunu’nun 536. maddesinin 1., 2. ve 3. fıkralarında yazılı fiillerden aynı 
kanunun 537. Maddesinin 1., 2., 3., 4. ve 5. fıkralarında yazılı fiillerden siyasi ve ideolojik 
amaçlı mahkum olanlar. 

Fahri Üyelik 

Madde 8- Fahri üyeler, 7. Maddenin (c) fıkrası kapsamı dışında kalan kişilerden derneğe maddi ve 
manevi yardımda bulunan ve dernek amaçları doğrultusunda çaba gösterenler arasından Yönetim 
Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kabulü ile seçilir. 

Aidat 

Madde 9- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. 

Üyelik Hakkı 

Madde 10- Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyeler eşit 
haklara sahiptirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Genel Kurullara katılma hakkına sahip her 
üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. 

Üyeliğin Sona Ermesi 

Madde 11- Dernek üyeliği, üyelikten ayrılma ya da üyelikten çıkarılma nedeniyle sona erer. 

o Üyelikten çıkma: Her üye Dernekten istifa hakkına sahiptir. Bu hak, Dernek Yönetim Kurulu’na 
yazıyla başvurmakla kullanılır. İstifa eden üyeler istifa tarihine kadar olan süreye ait aidatlarını 
ödemekle yükümlüdürler. İstifa edenlerden Derneğe tekrar üye olmak isteyenler yeni üyelik 
numarasıyla kabul edilebilirler. 

o Üyelikten çıkarılma: Üyelik yetenek ve niteliklerini kaybettikleri belgelerle sabit olanların veya 
sebepsiz olarak iki yıllık aidatlarını ihtara rağmen ödemeyenlerin üyelik sıfatları Dernek 
Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir. Dernekten ayrılan veya çıkarılan üye Dernek kimlik 
belgesini geri vermekle yükümlüdür. Peşin vermiş olduğu aidat üzerinde bir hak iddia edemez. 

Derneğin Organları 

Madde 12- Derneğin dört organı vardır. 

Genel Kurul 
Yönetim Kurulu 
Denetleme Kurulu  
Araştırma ve Yayın Kurulu 

A. Genel Kurulun Oluşumu, Görev ve Yetkileri 

Madde 13- Genel Kurul, derneğin asli üyelerinden kurulur ve aşağıda yazılan hususlar Genel 
Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır. 

o Organların seçimi, 



o Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılması, 
o Yönetim ve Denetim Kurulları raporları görüşülüp Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi, 
o Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
o Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak 

katılması veya bunlardan ayrılması, 
o Derneğin feshi, 
o Mevzuatla veya Tüzük hükümleriyle Genel Kurul‘ca yapılması öngörülmüş olan görevlerin 

yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması 

Genel Kurul Toplantıları 

Madde 14- Genel Kurul olağan veya olağanüstü biçimlerde toplanır. 

o Olağan Genel Kurul: İki yılda bir, merkezin bulunduğu yerde Nisan ayı içinde toplanır. 
o Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördükleri hallerde veya 

Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istekleri üzerine toplanır. Yönetim Kurulu’nca bir ay 
içinde çağırma yapılmadığı takdirde gerekli mevzuat hükümleri uygulanır. 

Toplantıya Çağırma Yöntemi 

Madde 15-  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 

listesini düzenler. Genel kurula 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. 

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. 

Toplantı Yeter Sayısı 

Madde 16- Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 
yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci 
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Denetleme ve 
Yönetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  

Toplantı Yöntemi 

Madde 17- Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a 
katılabilecek üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listedeki adlarının hizasını imzalayarak 
toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel 
kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi 
olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. 



Yeterli sayı sağlandığında durum Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla saptanır. Genel Kurul 
toplantısı, başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı 
yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman 
seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy 
kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin 
karşılarını imzalamaları zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu 
şahsen kullanmak zorundadır. Dernekler kanununda ve tüzükte başka bir karar yeter sayısı 
saptanmamış ise; Genel Kurul kararları, bulunanların çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük 
değişikliklerinde 2/3 çoğunluk sağlanması şarttır. 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar 
tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu 
başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen 
yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Toplantıda Görüşülecek Hususlar 

Madde 18- Genel Kurul'da yalnız gündemde yeralan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır 
bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması 
zorunludur. 

Madde 19- Genel Kurulda seçimler aşağıdaki ilkelere tabidir. 

o Yönetim ve Denetleme Kurulları ayrı ayrı iki yıl için seçilir. 
o Başkan, Yönetim Kurulu’nca Yönetim Kurulu üyeleri arasında gizli oyla seçilir. 
o Yönetim ve Denetim Kurulları seçimlerine ait zarfların atılması için toplantı salonunda Genel 

Kurul Başkanlık Divanı’nca mühürlenmiş aynı nitelikteki zarflara konup kapatıldıktan sonra oy 
sandığına atılması suretiyle kullanılır. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nda mühürlü oy listesi, 
pusula ve zarflarından başkası geçerli değildir. Oy sahipleri oylarını gizli verirler, oyların 
tasnifleri açık yapılır. Oy tasnifiyle görevli olanlar sandıklardan çıkan liste ve pusulalardaki 
adlardan verilmiş olan oy sayısını, bu pusula veya listelerden geçerli olmayanları da göstererek 
bir tutanakla saptarlar. Eşit oy alanlar arasında ad çekme yoluna gidilir ve tutanakla bulunan 
sonuç da gösterilir. Adaylardan isteyenler Genel Kurul Başkanının izniyle kendilerini 
tanıtabilirler. 

Genel Kurul Kararlarının ve Seçim Sonuçlarının İlanı ve Bildirimi 

Madde 20- Genel Kurul tutanakları, kararları, oy tasnifine ilişkin tutanak ve puan listeleri, 
Başkanlık Divanı’nca imzalanarak Yönetim Kurulu'na verilir. 

Genel Kurulca alınan kararlar, Dernek Merkezinin salonunda ilan levhasına asılmak suretiyle 
üyelere ve herkese duyurulur. Seçim sonuçları, seçimleri izleyen yedi gün içinde, başkan 
tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadların, meslekleri ve 
uyrukları merkezin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine bildirilir. 

B. Başkan Görev ve Yetkileri 

Madde 21- Başkan: Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Dernekler Kanunu ile bu Tüzük 
ilkelerinin tanıdığı yetkileri kullanır. 

Dernek Başkanı dernek üyelerinin her türlü hukuksal hakkını korumak amacıyla dava açabilmeye 
yetkilidir. 



Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda Dernek adına konuşma yapar. Derneğin bütün işlerini, 
çalışmalarını düzenler. Yönetim Kurulu‘nca alınan kararları uygular. 

Acele ve önemli işler nedeniyle başkan Yönetim Kurulu'nu her an toplantıya çağırabilir. 

Başkan Dernek adına olan yazışmaları imzalar. 

Başkanın ölümü veya diğer herhangi bir sebeple sürekli olarak görevinden ayrılması halinde 
Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurul Toplantısı’na kadar geçerli olmak üzere kendi üyeleri arasından 
birini gizli oyla Başkan Vekili olarak seçer. 

Yönetim Kurulunun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri 

Madde 22- Yönetim Kurulu'nun kuruluşu, görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

o Kuruluş 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen on üyeden oluşur. Bunlardan, en çok 
oyu alanlardan beşi asil, geri kalan beşi ise yedek üyedir. 

Ölüm, istifa, mazeret ve diğer zorunlu nedenlerden doğan asil üyeliklerdeki boşluklar, aldıkları 
oy çoğunluğu sırasına göre, başkan tarafından yedek üyelerce doldurulur. 

Yönetim Kurulu en az üç ayda bir olmak üzere aralarında kararlaştıracakları günde, asil üye 
tam sayısının yarısından bir fazlası bulunmak suretiyle toplanır. 

Kararlar çoğunlukla alınır. Ancak bu çoğunluk kurul üyeleri tam sayısının yarısından aşağı 
olamaz. Mazeretsiz ve taahhütlü yazılı çağrıya rağmen iki toplantıya katılmayanlar Yönetim 
Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. 

o Görev ve Yetkileri 

1. Derneği temsil eder. Bu yetkisini Tüzüğün 21. maddesi uyarınca başkan aracılığı ile kullanır. 

2. Kendi dönemine ait çalışma raporuyla gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a 
sunar. 

3. Genel Kurulca alınan kararları uygular. 

4. Derneğe üye olma istekleri hakkında karar verir. 

5. Aidatın ve derneğe ait başka gelirlerin zamanında alımına ve gelir kaynaklarının geliştirilmesine 
çalışır. 

6. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının ilgili karar defterine düzenli olarak kaydını sağlar. 

7. Giderleri ve harcamaları Genel Kurul’ca onaylanan bütçeye göre yürütür. Gerektiğinde bölüm ve 
maddeler arasında aktarmalar yapar. 

8. Dernek faaliyetleriyle ilgili olarak üç kişiden az olmamak üzere komisyonlar kurar, gerektiğinde 
tek bir kişiyi görevlendirebilir. 

9. Genel hükümlerde, kanun ve tüzükte öngörülen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.  

 



D. Denetleme Kurulu  

Madde 23- Denetim Kurulu'nun kuruluşu, görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

o Kuruluş 

Genel Kurul'ca bu kurulda bulunmak hakkına sahip üyeler arasından üçü asil ve üçü yedek 
olmak üzere seçilecek altı üye Denetim Kurulu'nu oluşturur. Kurul asil üyelerin seçiminden 
itibaren beş gün içinde aralarından birini gizli oyla başkan seçer. Denetleme Kurulu altı ayda 
bir toplantılarını Dernek merkezinde yapar. Kurul toplantılarına iki defa mazeretsiz olarak ve 
Kurul Başkanınca başkan yoluyla yapılan taahhütlü ve yazılı çağrıya rağmen gelmeyen üye 
görevinden çekilmiş sayılır. 

o Görev ve Yetkileri 

1. Dernek hesaplarını her zaman denetleyebilir. Kanunlar ve Tüzük hükümlerine aykırı işlemlerin 
durdurulması için başkana yazılı olarak başvurabilir. 

2. Yönetim Kurulu’nca alınacak karar uyarınca gerekli denetimi yapmakla yükümlüdür. 

3. Denetleme görevini Dernek Tüzüğü‘nde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen 
aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında 
Genel Kurul’a sunar. 

E. Araştırma ve Yayın Kurulu 

Genel Kurul tarafından seçilen beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında bir başkan 
seçilir. Araştırma ve Yayın Kurulu Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. 

Aşağıdaki görevleri yapar: 

o Derneğin amaç ve konusuna uygun düşen inceleme ve araştırmalarda bulunmak ve sonuçlarını 
duyurmak. 

o Yönetim Kurulunca yayınlanmasına karar verilen bülten, broşür, kitap vb. yayınların 
yayınlanmasını sağlamak. 

o Araştırma ve Yayın Kurulu bu faaliyetleri için gerektiğinde Dernek üyeleri arasında çalışma 
grupları oluşturabilir. 

o Hesapları kapatır. 

Madde 24- Olağan Genel Kurul'un toplanmasından onbeş gün önce hesaplar kapatılır ve 
bankalardan para çekilmez. 

Mevzuatta belirtilen limitte tahsil ettikleri parayı dernek hesabına yatırmak veya 
göndermek zorundadır. Bu paradan yapılan harcamaların mahsubu yeni seçilecek Yönetim 
Kurulu tarafından yapılır. 

Oy Verme Yöntemi 

Madde 25- Kanunda, Tüzükte veya toplantıda alınan kararla gizli yapılması öngörülen haller 
dışında oylar, el kaldırılarak belirtilir.  

Tutulacak Defter ve Kayıtlar  

Madde 26- Dernekçe tutulması zorunlu defter ve kayıtlar şunlardır.  



1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu 
deftere yazılır. 

2. Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılar ve 
kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır. 

3. Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir. 
Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarında saklanır. 

4. Gelir ve Gider Defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da 
verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. 

5. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançoları bu deftere işlenir. 

6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: 

7. Demirbaş Defteri: Dernek için alınan tüm demirbaşlar bu deftere işlenir. 

GELİR KAYNAKLARI 

Madde 27- Derneğin gelir kaynakları şunlardır: 

o Üyelerin verecekleri aidat ve yapacakları bağışlar. 
o Gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları yardımlar. 
o Dernekçe bastırılacak kitap, dergi, yayın ve dokümanlardan elde edilecek gelirler. 
o Düzenlenecek kongre, konferans, seminer ve sempozyumlardan alınacak katılım payları. 

Bütçe ve Mali Bilanço 

Madde 28- Dernek yıllık gelir ve giderlerini gösterir mali bilançoları Genel Kurul toplanma ayları 
itibariyle, hesap işlerine bakan Yönetim Kurulu üyesi tarafından hazırlanarak kurula verilir. 

Derneğin İç Denetimi 

Madde 29-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim 

yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim 

kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin 

denetimi gerçekleştirilir.  

Derneğin Borçlanma Usulleri  

Madde 30-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 da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir 

kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte 

yapılamaz.  

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği 

Madde 31-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  



Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 

çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci 

toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim 

kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Tüzük değişikliği 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. 

Bu değişiklik, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim 

Kurulu Üyesi tarafından mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki İdare 

Amirliği’ne bildirilir. 

Derneğin Feshi ve Tasfiyesi 

Madde 32- Derneğin feshine 13. maddenin (f) fıkrası uyarınca Genel Kurul karar verebilir. 

o Genel Kurul'un derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma 
hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. 
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu 
görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla 
verilmesi zorunludur. 

o Derneğin alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve 
hakları,  Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. 

o Tüzükte açıklanmamış olan tasfiye ile ilgili hususlarda yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu 
ve Medeni Kanun'un ilgili hükümleri uygulanır.  

Madde 33- Başkan ile Dernek organlarında görev alan üyelere huzur hakkı verilmez. Ancak bu 
kişilere katıldıkları toplantılar ve görev seyahatleri için yolluk ve zorunlu giderleri karşılığı olarak 
Yönetim Kurulu'nca takdir edilecek bir ödeme yapılır. 

Oluşturulan özel komisyonların üyelerine de bu madde hükümleri uygulanır. 

Madde 34- Bu tüzükte belirtilmemiş konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu 
Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler 
hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Geçici Hükümler   

Geçici Yönetim Kurulu 

Başkan:   Kadir Sümbüloğlu 
Başkan Yardımcısı: Ersöz Tüccar 
Sekreter:  Mehmet Yalçın 
Sayman:   Mehmet Ali Ersan 
Üyeler 
Yıldır Atakurt 
Osman Saraçbaşı 
Kürşad Akyüz  


