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TO WHOM IT MAY CONCERN
Dear Mr./Mrs.
Please fi nd below the list of people working in the projects of our association. Each
one has a different and special features for the eaysiness and quality of our works in the

field.
No

Su rna me

1

o. Nizamettln Aykurt

2

Musa Orhan

Position ln the
Association

Profession
City culture, Archeology, Collector
(Accredited by the Mlnistry of Tourism and
Culture
Researcher on Local history, verbal history,
1 and verbal culture

3

Director, Head of
the Board
Vice Head,
Member
Member

Historian

Member
Volunteer
olunteer

Digital editing, montage

9

olunteer

Camera, field work

Staff

Camera, field work

Staff

Sincerely yours

O. Nizamettin AYKURT
Head ofthe Board

.
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gin ad1, merkezi, l:?ubeleri, amac1 ve faaliyet konulan

Oernegin ad1, merkezi ve 9ubeleri
Madde 1- (1)Yerel Tarih ve Kültür Dernegi"diL Dernegin k1sa ad1: "YERTAD"d1r
(2) Dernegin Merkez ve $ubeleri: Dernegin merkezi, Ankara'dtr. Dernek yurtiçi
ve yurt d191nda $Ubeler ve ternsilcilikler açabilir.
Amaç

llladde 2- (1) Dernegin amac1; çevrenin korunmas1, sürdürülebilir kalkmmanm
1esteklenmesi ve çevre-insan ili9kilerinin ve etkilerinin degerlendirmesine
tbnelik egitim ve ara$tlrma çall$rnalan yapmak,
2)

Dogal ve kültürel degerleri tamtmak, dogal degerlerin ve kültürel mirasm
korunrnas1 ve sürdürülebilir kullanlrnlnl te9vik etmek ve desteklemek,

3) Çevre ve daga sevgisini geli9tirrnek,
4) Çevre-insan ili$kilerini tan1mlamak, tamtmak ve geli9tirmek,
(5)

Çevreyi ve daga koruma bilincini olu9turmak-yaygmla9t1rmak ve bu
konularda kamuoyu olu9turmak, çevre ve daga ile ilgili sorunlara ybnelik
olarak karnuoyunun dikkatini çekrnek,

(6) Bilirnsel projeler geli9tirmek, yaprnak ve yaptlrrnak,
(7) Türkiye'nin dogal flora ve faunasm1 ara9t1rmak, biyolojik zenginliklerini tespit
etmek ve bu kaynaklann korunmas1 ile ilgili ara9t1rrnalar yapmakt1r,
.-;_),

(8) Verel tarih konulannda çall$1llalar yapmak,tarih bilincini olu$turmak,yayllllar
ve çal1$rnalar yaprnak
(9) Yerel

kültür konulannda çall$rnalar yapmak,kültür bilincini olu:;;turmak

,yay1111ar ve çall$tllalar yapmak

(12)

Dernegin kur~lu;; a.macm1 teminen yurt içinde ve yurt dt$1~.
a ~rojeler

geli~tirrnek ve bu tur projelere ortak olmak

,.,

2
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Dernegin faaliyetleri
Madde 3- (1) Denegin faaliyet konulan a;;agtda belirtilmi;;tir.

a)

Ooga-Kültür-insan
degerlerin korunmast

ili$kileri ve

etkile$imlerini

dikkate

alarak bu

ve sürdürülebilir geli;;menin desteklenmesine

ybnelik ara;;t1rma, egitim ve tantttm faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla
uygulama projeleri yapmak ve uygulamak,
b)

Kültür-Tarih-Çevre-insan ili$kilerini tantmlamak ve koruma bilincini
olu$turmak amac1 ile tüzük hükümlerine uygun olarak egitim faaliyetleri
düzenlemek veya yürütülen egitim faaliyetlerine destek vermek,

c)

Ülkemizin sahip oldugu; dogal ve kültürel peyzajlar, dogal ya9am
alan lan,

biyolojik zenginlikler ile ekosistemlerin

korunmast

ve bu

alanlardaki mevcut türlerin belirlenmesine ybnelik floristik ve faunistik
çalt$malar ile teknik-bilimsel ara9t1rmalar ve çalt$malar yapmak,

d)

Kaybolan kültürel kaynak ve degerlerin tespiti ve canlandmlmast ile
devamltltgmm saglanmast için ara9t1rma, egitim ve tantttm çalt$malan
yapmak,

e)

Ybresel mimari ve geleneksel ya9am biçimlerinin korunmast ve
geli$tirilmesine ybnelik çal!$malar yapmak ve kültürel miras degeri olan
mimari orneklerin i$1evlendirilmesi çal!$malanna destek vermek,

f)

Toplumun beden, zihin ve ruh sagltgmm geli9tirilmesine yonelik olarak
9ifalt

bitkilerin

tantmlanmast,

kültüre

almmast,

tantttlmast

için

çalt;;malarda bulunmak,
g)

:t>
en
r-

z:t>

<=

-<
G)
c=
:z:
CJ

c::
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Oogal

bitki

türlerinin

kültüre

ahnarak

peyzaj

uygulamalannda

kullantlmastna ybnelik çalt;;malarda bulunmak,
h)

Dogal bitki ve hayvan türlerinin canlt veya müze materyali haline

D

i)

ilgili mevzuat hükümlerine uyrnak ~art1yla; ulusal VjfU11uslararasl

'lggJ-O:A-5
tarihi degerlerin korunmas1 konusunda çal1~malarda bulunan ku~m-re
0
düzeyde çevrenin korunmasl, biyolojik zenginliklerin ve

kurulu$1arla i$birligi yapmak, mevcut organizasyonlara katllmak, tek
ba$ma veya ortakla$a yerel, ulusal veya uluslararas1 blçekte dan1$manl1k
hizmeti

sunmak,

proje destegi vermek ve

tan1t1m

çal1~malannda

bu!unrnak, üretilen projeleri tek ba~ma ya da ilgili kururn ve kurulu~larla
i~birligi

j)

içinde uygularnak,

Sürdürülebilir kalkmmanm desteklenmesi amac1yla alternatif gelir
getirici

faaliyetlerden

ekoturizm,

eko-kby,

pansiyonculugu ve benzeri faaliyetlerin

ekolojik

tanm,

ev

belirlenmesi, tammlanrnas1,

tan1t11masl, halkm bilinçlendirilmesi ve egitimine ybnelik giri$imlerde
bulunmak ve bu amaçla
k)

i~letmeler

açmak,

Dogal degerlerin korunrnas1 ve bu kaynaklar üzerindeki tehditlerin
ortadan kald~nlmas1 ve devamllllklannm saglanmas1 konusunda yerel
bilincin artmlmasma ybnelik çall$malar yapmak,

1)

Üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu olu$an at1klann temizlenmesi,
geriye d6nü$ümünün saglanmas1 ve ekonomiye kazandmlmasma yonelik
uygulama projeleri üretmek, tek

ba~ma

ya da ilgili

kurulu~larla

birlikte bu

projelerin uygulanmasm1 saglamak,
m)

Dernegin amac1 ve faaliyetleriyle ilgili olarak; süreli ve süresiz yaymlar
yapmak, dernek etkinliklerini tan1tmak, dernek amaçlanna ybnelik bilgi
vermek, yurt içinde ve dt$mda her türlü geziler, paneller, seminerler,
atblye

çal1~malan,

konferanslar, kongreler, kurslar,

degi~im

programlan

ve benzeri etkinliklerde bulunmak, toplantllar düzenlemek, bro$ür, kitap,
kitapçtk ve benzeri yaymlar ile CD, radyo, TV Kanal1, Web Sayfas1 ve
benzeri her türlü elektronik ortamda yaymlar haz1rlamak ve dag1tmak,
n)

Dernegin amaç ve faaliyetlerine uygun olarak; dogrudan ya da dolay!1
yetki yada uzmaniiQI olan gerçek ki~iler ve kurulu~larla i~birligi yapmak,
bunlarla ortakla$a veya tek ba$ma; proje, çall$tay, toplantt, konferans,
panel, seminer, festival, $enlik, fuar ve benzeri etkinlikler düzenlemek

tri'"
ilgili mevzuat hükümlerine uymak $arttyl?;~~nz~r~maçlan g~~

veya bu tür etkinliklere kattlmak ve egitim çalt$malan yapmak,
o)

yada uluslararas1 res mi ya da ozel
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programlanna kattlmak, yurt içinde ya da yurt dl$tnda süreli ola~~~~alt$ma

birimleri

olu~turmak,

p)

. ''·
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Ulusal ve uluslar arast düzeyde çevresel etki degerlendirmesine
yonelik konularda dant$manllk yapmak ve uzmanltk katk1s1 saglamak,
Toplum

q)

sagligmm

korunmasma

yonelik

çevre

sorunlannm

belirlenmesine yonelik çalt$malar yapmak ve sonuçlan degerlendirilerek
elde

edilen

verilerin

toplumun

bilinçlendirilmesinde

ve

kamuoyu

olu$turulmasmda kullanmak,
r)

Ekolojik ürün elde edilmesi ve pazarlanmast konusunda projeler
üretmek, uygulamak ve ekolojik ürün elde edilmesi ve benzeri her türlü
uygulamalara yonelik çalt$malara destek vermek, bu konuda kurslar
düzenlemek, egitim ve bilinçlendirme çall$malan yapmak,

s)

Dernek amaçlannm gerçekle$mesine katkt saglayacak çalt$malarda
bulunan kurulu$, te$ekkül ve ki$ileri te$vik etmek amact ile odüller
vermek,

Dernegin çall$ma usulleri
Madde 4- (1) Dernegin çalt$ma usulleri a$agtda belirtilmi$tir.
a) Dernek içinde olu$turulacak çalt$ma gruplan, komiteler ya da uzman ki$iler
aractltgt ile ara$ttrma, ince leme ve etütler yapar,
b)

Dernek

amaçlanna

uygun

olarak,

tüzükte

belirtilen

faaliyetlerin

gerçekle$tirilmesi ile ilgili mali kaynaklar saglamak üzere, ortakltklar,
yardtmla$ma sandtgr ve i$1etmeler kurar, tek ba$tna veya ortak faaliyetler
yapar,
c)

Amaç ve hizmet konulann1 gerçekle$tirmek üzere her düzeyde egitim ve
ogretim kurumu, dershane, kurs ve yurt açtp i$1etebilir veya kurulu
bulunanlara katktda bulunabilir,

d)

Tüzük faaliyetlerini gerçekle$tirmek üzere; arsa, bina, kamp, dinlenme
evi, kulüp, lokal, ve sosyal tesis gibi ta$1nmaz mallan satm altr, kiralar,

~

satar, her türlü ayni ve $ahsi haklan tesis eder veya ettirir. Ta$tntr mallar ve

en
C

haklar üzerinde her türlü

ii:

haklan

koydurabilir,

i$1etebilir ve dernek

amaçlanna uygun ve dernek faaliyetlerinde kullantlmak
in$aat yaptrrabilir,

\$}!'

Yardtrn toplarna kanunu ile bu .
çinden v~~IRGraild Y.ar~tm:

ko~u~suz vasiyetleri kabul edebilir.

'0 ~ c44t4 /-·

f)

Amaç ve hizmet konulanm gerçekle$tirmek için mevzuatm izin verdigi
OlçUde lokal açma ve benzeri haklanm kullanabilir,

.fi!'
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Oernek kuruculan
Madde 5- (1) Dernek kuruculannm ad ve soyadlan a$aÇpda verilmi$tir.
1-

Omer Nizamettin AYKURT

2-

Ferhat CO$KUN

3-

Raif Dagan

4-

Mustafa Kemal AYKURT

5-

Mehmet Ayhan GÜNAYDIN

6-

Musa ORHAN

7-

Omer ÜNVEREN

.

iKiNCi BOLÜM
Üyelik Ko$ullan, Üyelige Kabul, Üye Türleri, Üyelikten Aynlma ve Üyelikten
Çtkanlma

Dernek üyeligi kO$UIIan
Madde 6- (1) Medeni haklann1 kullanma ehliyetine sahip, onsekiz ya$1nt tamamlamt$
ve Dernekler Kanununa gore herhangi bir yasal uygunsuzlugu olmayan ki$iler ile
Dernekler Kanunu'nda belirtilen vas1flara sahip gerçek ve tüzel ki$ilikler,
(2) Türkiye'de oturma hakktna sahip olan yabanc1 uyruklular, dernege üye
~

! ::

::z

olabilir
Üyelik türleri

~

Madde 7-( 1)Dernek Üyesi
(2)Fahri Üyelik

.ffJ

Oernek üyeligine kabu!

Madde 8- (1) Oernekler Kanununa g6re engeli bulunrnarnas1 kosulu iledele2ü4
olmak isteyenler; dernegin amaçlanna uygun olarak düzenlenmi$ tüzük hükümlerini
okuyup kabul ederek, gerekli üyelik ko$ullanna sahip olduklanm beyan eden,
dernekçe hazlrlanml$ on kaylt belgesini doldurup imzalayarak dernek ybnetimine
müracaat ederler/talepte bulunurlar.
(2) Üyelik ba$vurulan Yonetim Kurulunca ilk toplant1da karara baglanarak, karar
müracaat sahibine yaZIII olarak bildirilir.
Oiger üyeler
Madde 9- (1) Fahri Üyelige üyeligine kabul $artlan a$ag1da belirtilmi$tir.
a)

Fahri

Üyelik : Dernege yararl1

hizmetleri bulunanlar ile dernek

amaçlanna uygun faaliyetlerde bulunan ki$iler Yonetim Kurulu karanyla
Dernegin Fahri Üyelige seçilirler.
b)

Fahri Üyeler Dernek toplant1lanna kat1labilirler, ancak bu üyeler oy
kullanamayacaklan gibi dernek organlanna da seçilemezler.

d)

Fahri Üyeler y1llik odentileri istege bagl1d1r.

Üyelik haklan
Madde 10- (1) Dernek Üyeleri; Üyelik ba9vurulan Yonetim Kurulunca kabul
edilen, aidatm1 düzenli olarak odeyen, seçme ve dernek organlanna seçilme
haklanna sahip üyelerdir.
(2) Her üyenin Gene! Kurul toplantlsmda bir oy hakk1 vard1r. Her üye oyunu
bizzat kullan1r.
(3) Fahri Üyele dernek toplant1lanna katllabilirler, ancak oy kullanamayacaklan
gibi dernek organlanna da seçilemezler.
Üyelikten ayn lm a
Madde 11- (1)Yonetim Kurulu Ba$kanllv'
bulunan üyenin aynlma talebi, talebi

~n:~s~:~:ect:::.aré;idikie:ifSo , • .·
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(2) Olüm dt$1nda, üyenin aynlma talebinin dernek

yo~.etimi~nwinde~

sonra dernek üyeligi otomatik olarak sona erer.

Uyelikt~~ Ir~

+5

dernekten aynll$ tarihi itiban ile üyelik donemine ait aidatlannm tamam1n1
odemek zorundadtr.
Üyelikten ç1kanlma
Madde 12-( 1) Dernek üyeliginden ç1kanlma 8$8Qtdaki hallerde gerçekle$ir.
(1) Dernekler Kanunu ile derneklere üye olma haklann1 kaybedenler,

(2) Bir y1l aidat odemeyenler,
(3) Dernek tüzügü hükümlerine ve Dernek Organlannca alman kararlara
uymayanlar,
(4) Birinci ve ikinci ftkralar dt$1nda kalan Dernek tüzügü hükümlerine ve
Dernek Organlannca alman kararlara uymayan üyelerin, dernek üyeliginden
çtkanlmast ile ilgili olarak, üyenin savunmas1 almdtktan sonra Disiplin
Kurulunun isti$ari mahiyetteki karan üzerine Ybnetim Kurulu üye tarn saytsm1n
2/3 çogunluk oyu ile karara baglantr ve karar yazt ile üyeye bildirilir.
(5)Y6netim Kurulu Karan, üyelikten çtkanlma dogrultusunda ise, karann üyeye
bildirimini takip eden onbe$ gün içerisinde dernek üyeliginden Çlkanlmasma
karar verilen üye Gene! Kurula itirazda bulunabilir. itiraz ilk Gene! Kurul
toplant1smda g6rü$ülerek karara baglan1r. Karar üyeye bildirilir.
(6) Üyenin yasal süresi içerisinde itiraz etmemesi veya itirazm Gene! Kurulda
reddedilmesi halinde Yonetim Kurulu üyenin kayd1111 siler. Dernek üyeliginden
ç1kanlan ki$inin, Genel Kurulu müteakip bir ay içerisinde alman karara kar$1
mahkemeye ba$vuru hakkt sakltdtr.
(7) Dernek üyeliginden çtkan ve ç1kanlan üyeler, dernekten aynlt$ tarihi itiban
ile odenmeyen aidat borçlan Dernek Yonetim Kurulunca yasal yollarla tahsil
edilir.

ÜÇÜNCÜ BOLÜM
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a) Genel Kurul
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b)Yonetim Kurulu
c) Denetim Kurulu!Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu
Gene! kurul

Madde 14- ( 1) Dernek Gene! Ku ru lu her iki y il da bir olagan olarak Mart aymda
toplantr ve üyelerinin yandan bir fazlasmtn kattlmast ile Dernek merkezinin
bulundugu yerde yaplltr.
(2) Genel kurul, katilma hakkt bulunan üyelerin salt çogunlugunun, tüzük degi~ikligi
ve

dernegin

feshi

hallerinde

üçte

ikisinin

kattllmtyla

toplantr;

çogunlugun

saglanamamast sebebiyle toplantmm ertelenmesi durumunda ikinci toplanttda
çogunluk aranmaz. Ancak, bu toplanttya kattlan üye saytst, yonetim ve denetim
kurullan üye tam saytstntn iki kattndan az olamaz.
Gene! kurul toplanttst, bir defadan fazla geri btraktlamaz.

Olaganüstü gene! kurul
Mad de 15- ( 1) Olagan Gene! Kurul toplanttstna ka dar beklenilmesi mümkün
olmayan ya da bir an once gorü~ülmesinde yarar gorülen onemli konularda ve
zorunlu hallerde, a~agtda belirtilen ko~ullann saglanmast durumunda Genel
Kurul, Yonetim Kurulu tarafmdan en geç bir ay içerisinde Olaganüstü Genel
Kurul toplanttsma çagtnltr.
a)

Dernek üye saytstntn (1/5)' inin toplantt konusu belirtilerek yapacaklan
yaztlt ve imzalt ba~vurusu ile,

b)

Yonetim kurulu üyelerinin yansmdan bir fazlastntn ya da Genel Ba$kanm
istifast durumunda,

c)

Yonetim Kurulunun, gerek gordügü konularda oy çoklug
karar geregince,

d)

Bo$almalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra, YAJftim Kurulu

a~a91 dü~mesi n~fnd1 " " ' o;.
seçim için genel kurul bir ay içinde olaganüstü toplant1ya çagnl1r,
\1
üye say1s1, üye tamsay1s1nm yans1ndan

e)

Olaganüstü genel kurul toplant1s1, olagan gene! kurul toplant1smda
uygulanan usul ve esaslara gare yapi11r ve sadece toplant1 gündeminde
belirtilen konular g6rü$ülerek karara baglamr. Olaganüstü gene! kurulda
gündem dl$1 konular gorü$ülmez. Ancak toplant1da haZJr bulunan üyelerin
1/10'inin g6rü$ülmesini talep ettigi konulann g6rü$ülmesi zorunludur.

Gene! kurulun gorev ve yetkileri
Madde 16- (1) Genel Kurul, dernegin en yetkili karar organ1 olup gorev ve
yetkileri a$ag1da g6sterilmi$tir.
a) Dernegin ytlllk çall$1lla program1 ve y1lltk bütçesi ile gelir ve gider
hesaplanm g6rÜ$ÜP onaylamak,
b)

Çalt$ma ddnemi ydnetim, denetleme ve disiplin kurulu as1l ve yedek
üyelerini seçmek,

c)

Bir onceki çall$ma donemine ili$kin, "Yonetim Kurulu Ytllik Çalt$ma
Raporu" ile gelir ve gider hesaplan ile ilgili olarak Denetleme Kurulunca
haztrlanan "Denetim Kurulu Raporunu" gorü$mek, Ydnetim ve Denetim
Kurulu Kararlann1 ve hesaplan ibra etmek,

ç) Dernek ana tüzügünün degi$tirilmesi ile ilgili olarak Ydnetim Kurulu'ndan
gelen degi$iklik tekliflerini gorÜ$ÜP karara baglamak,
d)

Dernek üyeliginden Çlkanlanlann, üyelikten ç1kanlma karan ile ilgili olarak
Gene! Kurula yasal sürelerde yaptlan itirazlan gèirü$mek ve karara
baglamak,
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Genel Kurulda alman kararlann uygulanmas1 bak1mmdan gerekli
gèirülmesi halinde, dernege ta$1nmaz mal satm almmast ya da dernek

f)

Dernegin feshine, malvariiQinln devrine veya

g)

daglt11~~7

wr
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vermek,

Yônetim kurulunun olu$umu
Mad de 17- ( 1) Dernegin en yetkili y6netim organ1 olan Yonetim Kurulu'nun olu~um
biçimi a$ag1da g6sterilmî$tir.
a) Yônetim Kurulu, dernek üyeleri arasmdan iki yill1k süre için seçilmi$ yedi
asil ve yedi yedek üyeden olu$Ur ve gizli oy, aç1k tasnifle seçilirler. Yedek
üyeler en fazla oy alan üyeler arasmdan seçilir.
b)

Çe~itli

sebeplerle bo$alan as1l üyelikler, en çok oy alan yedek üyeden

ba$1amak üzere yedek üyeler arasmdan tamamlan1r. Bo$almalar nedeniyle
yedeklerin

getirilmesinden

sonra,

Ybnetim

Kurulu

üye

say1s1,

üye

tamsay1s1n1n yansmdan a~ag1 dü$erse yeniden seçim için Genel Kurul bir
ay içinde olaganüstü toplant1ya çagnlir.

Yonetim kurulunun çall$ma usulleri
Madde 18- (1) Ybnetim Kurulunun çal1~ma usulleri a~ag1da gosterilmi~tir.
a)

Yonetim Kurulu'nun seçimini izleyen yedi gün içinde düzenlenecek ilk
toplant1da; Yonetim Kurulu üyeleri arasmdan; Dernek Gene! Ba$kanl,
Gene! Ba$kan YardlmCISI, Gene! Sekreter, Gene! Mali Sekreter, Gene!
Sosyal Ï$1er Sekreteri, Genel Te$kilatlandlrma Sekreteri ve Gene!
Egitim Sekreteri belirlenir.

b)

Ybnetim Kurulu ayda en az bir defa toplamr ve gereginde olaganüstü
toplant1 yapabilir.

c)

Yonetim Kurulunun toplant1 yeter say1s1, üye tam say1smm yandan
bir fazlas1 ve karar yeter say1s1 katilanlann salt çogunlugudur.

ç) Yonetim Kurulu, Dernek Ba$kanmm çagns1 ve belirlene
dogrultusunda toplan1r ve çall$malanm y.__ ...... .,.~

c;:jr{- .. .,/1
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Yonetim kurulunun gorev ve yetkileri

Madde 19- (1) Yonetim Kurulunun gorev ve yetkileri a$ag1da gosterilmi$tir.
a)

Tüzük hükümlerine uygun kararlar almak, bu kararlar ile Genel Kurul
tarafmdan alman kararlan uygulamak,

b)

Dernek Ba$kant aractltgt ile dernegi temsil etmek, gerektiginde diger
üyelere de yetki vermek,

c)

Dernegin gelecek doneme ait yllllk çall$ma programm1 ve yilllk
bütçesini haZirlamak ve uygulanmasm1 saglamak,

ç) Bir 6nceki çall$ma donemine ait çall$ma raporu ile ylil1k gelir ve gider
çizelgelerini haZirlamak,
d)

Genel Kurul toplanttlarmtn tarihini, saatini, yerini ve gündemlerini
saptamak, üyelere bildirmek,

e)

Dernek faaliyetlerinde gorev alacak kurullar ve komisyonlar kurmak,
dernek amaçlanna uygun olarak yürütülen çall$malarla ilgili olarak kurul ve
komisyonlarca haZirlanan raporlar hakkmda kararlar almak,

f)

Dernek faaliyetlerini yürütecek personel ve danl$manlan atamak ve
gereginde Î$1erine son vermek,

g)

Temsilcilik, ortakllk, iktisadi i$1etme, vaktf kurulmasma ya da kurulmu~
olanlara katilmaya karar vermek,

h)

Dernek tüzügünün degi$tirilmesi ile ilgili talepleri ve yonetmelik
tasanlartnt haz1rlamak ve Gene! Kurula sunmak.

i)

bnceki donem Yonetim Kurulundan dernegin mal varl1gtn1 devralmak
ve gelecek Yonetim Kuruluna devretmek,

l;;

z

j)

~-

Dernek üyeligi ile ilgili

ba~vurular

ile dernek üyeliginden dü$ürülmesi

taleplerini degerlendirmek, karara baglamak ve ilgililere bildirmek,

~

~
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k)

Çe$itli sebeplerle bo$almalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden

duru$ma yaparak dernek üyeleri arasmdan seçeceQi ü<;

kt

Ir
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Genel Kurulu toplamakla gorevlendirir.
1)

Merkez Vonetirn Kurulu, $ube Gene! Kurul toplant1lanna

bir gozlemci

gbnderebilir.

iç Denetim ve Denetleme kurulu

olu~umu

Madde 20(1) Denetleme Ku ru lu, üç as il ve üç yedek üyeden olu~ur ve Gene! Kurul
tarafmdan iki y1l için gizli oy, aç1k tasnifle seçilir.

(2) Denetleme Kurulu; dernegin, tüzükte gbsterilen amaçlar dogrultusunda
faaliyet gbsterip, gbstermedigi ile gelir ve gider defterleri ve harcarnalarla ilgili
kay1tlanntn rnevzuata ve dernek tüzügüne uygun olarak tutulup, tutulrnadiQI
konusunda her y1l en az bir defa denetlerne yapar ve denetim sonuçlann1 bir.
rapor halinde Ybnetim Kurulu'na ve toplandlgtnda Gene! Kurul' a sunar.
(3) Denetleme Kurulu üyelerince talep edilen, her türlü bilgi, belge ve
kay1tlann, DerneJ5 yet~lll!~I.i tarafmdan verilmesi zorunludur. Denetleme Kurulu
üyeleri; ybnetim birirnleri ile Dernek taraf111dan i$1etilen ve i$1ettirilen her türlü
ticari i$1etmelere, müesseselere ve eklentilerine denetleme arnaçl1 olarak her
zaman girebilirler.
(4) Derneklerde iç denetim esast1r. Gene! kurul, ybnetirn kurulu veya denetim
kurulu

taraftndan

iç

denetim

yap1labilecegi

gibi,

bagnns1z

denetim

kurulu$1anna da denetim yapt1nlabilir. Gene! kurul, ybnetim kurulu veya
bag1ms1z denetim kurulu~lannca denetim yapllml$ olmas1, denetim kurulunun
yükümlülügünü ortadan kald1rmaz.

À
pisiplin kurulunun olu$umu, giirevleri ve çall$ma usulleri

~

~-

~/

~

Madde

21-

(1)

Dernek

üyeleri

arasmda

çtkabilecek

DORDÜNCÜ BOLÜM
Gelir giderler ve mali hükümler
Oernegin gelirleri
Madde 22- (1) Dernegin gelirleri;
a) Her yll çalt;;ma doneminde üyelerden takvim ytlt esastyla tahsil edilen yllltk
6dentiler,
b)

Dernekçe yaptlan gosteri, konferans, piyango, kermes, temsil, eglence,
davet, spor yan$mast, gezi, konser gibi faaliyetlerden el de edilen gelirler ile
Dernek taraftndan yürütülen her türlü çall;;tay gelirleri ve her türlü proje
bütçeleri,

c)

Her türlü baQt$1ar ve yardtmlar,

ç) Dernegin mal varltgtndan elde edilen gelirler,
ç) Dernekçe yaptlan yaymlardan saglanan gelirler,
d)

Yardtm toplama mevzuattnda belirtilen yardtm toplama usullerinden biri
veya birden fazlastntn bir arada yürütülmesi ile toplanacak yardtmlardan,

Gelir ve gider uygulamalan
Madde 23- (1) Yonetim Kurulu yapacagt toplantt ile ytlllk ve giri:;; aidatlanntn
$8klini ve miktannt belirler.Dernek gelirleri, almdt belgesi ile toplantr ve giderler
~

harcama belgesi ile yaptltr. Bu belgelerin saklama süresi, oze! kanunlarda

en

-

r-

~
açtk adresine yer verilir.

Defterler
Madde 24- ( 1) Dernek faaliyetleri ile ilgili tutulacak defterler a~aÇpda belirtilmi$tir.

1)Karar Defteri: Yonetim ku ru lu kararlan tarih ve numara s1ras1yla bu deftere
yaZIIIr ve kararlann alt1 toplant1ya kat1lan üyelerce imzalan1r.
2) Üye Kay1t Defteri: Dernege üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernege giri$
ve ç1k1$ tarihleri bu deftere i~lenir. Üyelerin odedikleri giri$ ve y1ll1k aidat
miktarlan bu deftere i$1enebilir.
3) Evrak Kay1t Defteri: Gelen ve giden evraklar, tari11 ve s1ra numaras1 ile bu
deftere kaydedilir. Gelen evrakm aslllan ve giden evrakm kopyalan dosyalan1r.
Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar Ç1kt1s1 almmak suretiyle
saklan1r.
4) Demirba;; Oefteri: Oernege ait demirba;;lann edinme tarihi ve $ekli ile
kullanlld1klan veya verildikleri yerler ve kullan1m sürelerini dolduranlann kay1ttan
dü$ürülmesi bu deftere i;;lenir.
5) Ï$1etme Hesab1 Defteri: Dernek adma alman gelirler ve yapllan giderler aç1k
ve düzenli olarak bu deftere i$1enir.
6) Almd1 Belgesi Kay1t Oefteri (EK- 10): Almd1 belgelerinin seri ve s1ra
numaralan, bu belgeleri alan ve iade edelerin ad1, soyad1 ve imzalan ile ald1klan
ve iade ettikleri tarihler bu deftere i$1enir.

Defterlerin Tasdiki
Madde

25

(1)

Dernekte,

tutulmas1

zorunlu

alan

defterler

kullanmaya

ba$1amadan once il dernekler müdürlügüne veya notere tasdik ettirilir. Bu
defterlerin kullanllmasma sayfalan bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara
tasdiki yap1lmaz. Ancak, bilanço esasma gare tutulan defterler ile form veya
sürekli form yaprakli defterlerin, kullallllacagl y1ldan once gelen son ayda, her y1l
yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
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Dernegin giderleri

Madde 26- (1) Dernegin giderleri a$agtda belirtilen harcama kalemlerinden
olu~maktad1r.

a)

Dernek faaliyetleri ile ilgili bastmlacak her türlü dergi, kitap, brO$Ür vb.
yaytn giderleri,

b)

Kültürel kaynaklann tespitine yonelik envanter çah:;;malan ile ilgili giderler,

c)

Dernek Merkezinin kira, isletme, baktm, onanm, tadilat, elektrik, su, telefon
ve tsmma giderleri,

d)

Dernek amaçlanna uygun faaliyetlerin gerçekle$tirilmesi için ihtiyaç
duyulan her türlü araç, gereç, alet, ekipman ve benzeri menkullerin satm
altnmast, kiralanmast, tamiri,

baktmt ve i$etilmesi ile ilgili her türlü

harcamalar,
e)

Personel ve dant$man giderleri,

f)

Her türlü demirba$ ve tüketim mal ve malzeme altmlan ile ilgili harcamalar,

g)

Dernek ybnetimi ve faaliyetleri ile bu faaliyetlerin yürütülmesi için ihtiyaç
duyulan bina ve tesisler ile dernek faaliyetleri ile ilgili vergi, resim, harç, faiz,
posta, ileti$im ve haberle:;;me giderleri,

h)

Yukanda belirtilen harcama kalemleri dt$1nda dernek amaçlanna uygun
olarak yaptlacak faaliyet giderlerinin kar$tlanmast ile ilgili olarak Yonetim
Kurulunca yetki verilebilir.

Dernegin Borçlanma Usulleri
Madde 27-Dernek amactnt gerçekle~tirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için
ihtiyaç duyulmas1 halinde yonetim kurulu karan ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma
kredili mal ve hizmet al1m1 konulannda olabilecegi gibi
Ancak bu borçlanma, dernegin gelir kaynakla
dernegi ëdeme güçlügüne d0~~recek n Lvun ......
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Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Madde 28- ( 1) Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafmdan

k~n~n

almd1 belgeleri, harcama belgeleri ve diger belgeler oze! kanunlarda belirtilen
süreler saki! kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki say1 ve tarih düzenine
uygun olarak 5 yil süreyle saklamr.
BE$iNCi BOLÜM
$ube kurulu~lan ve gorevleri

.

.

Subelerin kurulusu
Mad de 29-(1) Dernek, faaliyetlerinin yaygmla~t1nlmas1 amac1yla gene! kurul
karanyla gerekli gordügü il, ilçe ve koylerde

~ube

açabilir. Bu amaçla, Dernek

Yonetim Kurulunca yetki verilen en az üç ki$i tarafmdan $Ubenin aç1lacag1 yerin
en büyük mülki amirligine yaZIII müracaat edilerek $ube kurulu~u gerçekle$tirilir.
$ubelerin organlan ve gorevi
Madde 30- (1) $ube organlan olan; Gene! Kurul, Ybnetim Kurulu ve Denetleme
Kurulunun olu$umu Dernek Genel Merkezinde uygulanan esas ve usullerle
gerçekle$tirilir. $ube organlannm gbrev ve yetkileri merkez organlannm gbrev
ve yetkileri ile benzer ~ekildedir. Ancak, farklt uygulamalar yapmak üzere
Dernek Genel Merkezince $ubelere yetki verilebilir.
(2) $ube Gene! Kurul olagan ve olaganüstü toplantilannda, Merkez Genel
Kurulu olagan ve olaganüstü toplantilannda uygulanan esas ve usuller
uygulamr. $ube Genel Kurullan olagan toplant1lann1 Merkez Genel Kurulu
toplant1smdan en az 2 ay once tamamlamak zorundad1r. Birinci toplant1da
çogunluk

saglanamadiQI

takdirde

ikinci

toplantllanndaki esas ve usuller çerçevesinde

toplant1,

Merkez

Genel

Kurul

gerçekle~tirilir.

(3) Dernek Merkez Genel Kurulunda $Ubeleri temsil etmek üzere, $Ubelerce iki
üye seçilir.
(4) Denetim Kurulu raporlanndan bir suret de merkeze gonderilir.
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Diger hükümler
Tüzük degil?ikligi

Madde 31-Tüzük degil?ikligi gene! kurul karan ile yaptlabilir.Genel kurulda
tüzük degi$ikligi yaptlabilmesi için dernege kayttll bulunan üyelerin 2/3
çogunlugu

aramr.Çogunlugun

ertelenmesi

durumunda

ikinci

saglanamamast
toplanttda

sebebiyle

çogunluk

toplantmm

aranmaz.Ancak

bu

toplanttya katllan üye saytst,yonetim ve denetim kurullan üye saytsmm iki
katmdan az olamaz.Tüzük degil?ikligi için gerekli alan karar çogunlugu
toplanttya kattlan ve oy kullanma hakkt bulunan üyelerin oylanntn 2/3'ü'dür.

Gene! kurul karan ile dernegin feshi
Madde 32- (1) Dernek tüzügüne gare gene! ku ruia kattlma hakkma sahip
bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin birinci toplanttda haztr bulunmast
halinde, toplantlda haztr bulunanlann üçte ikisinin oyu ile Gene! Kurulda
dernegin feshine karar verilebilir. ilk toplant1da bu çogunlugun saglanamamas1
halinde üyeler ikinci toplant1ya çagnltr. ikinci toplant1ya kat1lan üye say1s1
yonetim ve denetim kurullan üye tam saytlanntn2 kattndan az olamaz

ve

dernegin feshine karar verilebilir. Dernegin feshi ile ilgili karar be$ gün içinde
mahallin en büyük mülki amirine yaztyla bildirilir.
Dernegin feshi halinde Dernege ait bütün ta$tnlr ve ta$tnmaz mallar aynt
amaçla çalt$an bir vakfa devredilebilir. Tasfiye i$1emleri Gene! Kurulca
seçilecek üç

ki~ilik

bir tasfiye heyeti tarafmdan alacaklann ve borçlann

temizlenmesi, ta$tnlr ve ta$tnmaz mallann devri yaptlarak gerçekle$tirilir.
Geçici Yonetim Kurulu Üyelerinin;
Gorev Unvam
Omer Nizamettin AYKURT
Ferhat CO$KUN

Genel Baskan
~·
rdtmCISI

Musa ORHAN

Genel Te$kiland1rma S1(!eri

Omer ÜNVEREN

Gene

IE ~'t'

g1 1m se k reten. .

.
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Yürürlük
Madde 33- (1) Verel Tarih ve Kültür Dernegine ait 32 maddeden olu$an bu tüzük

.......................... tarihli Genel Kurul Top!ant1s1 karan ile yürürlüge girmi$tir.
Kurucular Kurulu

1

Omer Nizamettin AYKURT

3-

Raif Dogan

1

5-

7-

'4:.

Mustafa Kemal AYKURT

6-

Musa OR~.

/~/1

MehF

GÜNAYDIN

Omer Ü NVEREN

-~~--

~~l

.

