
GELI9EN EV VE YA9AM E$YASI MARKALARI
(cEEM) DERNEGi rUzUrbU

MADDE 1. DERNeGin ADr vE uenxezi

Dernelin Adr: GELI$EN EV VE yAgAM EgyASI MARKALARI Derneli'dir.
Dernelin Krsa Adr: GEEM Derneli'dir.
Derne!in merkezi istanbul'dadrr. gubesi agrlmayacaktrr.

MADDE 2. DERNC6iT AMACI

o Sektdrunde ulusal ve uluslararasr etkilegimi, entegrasyonu, bolgesel
ve yerel geligmeyi hrzlandrrmak igin aragtrrma )/apa[ gdrug olugturur,
projeler Eeligtirir ve bu kapsamda faaliyetlerde bulunur.

o GEEM kamu yaranna galrgmalar surdurmeyi amaglayan, i9
dunyastnrn temsil orgrltu olarak, uyelerin evrensel ig ahlakr ilkelerine
uygun faaliyet gostermesi yonunde gaba sarf eder; kuresellegme
surecinde Turk rekabet gucunun, istihdamrn, verimlili{in, yenilikgilik
ilkesinin ve e$itimin kapsam ve kalitesinin devamlr artrrrlmasr yoluyla
geligmesini amag edinir.

c) Uyeler arasrnda kulturel, sosyal ve mesleki dayanrgm.a ile iletigim, temsil
ve igbirlili a$larrnrn geligtirilmesi igin galrgmalar yapar, Ulkemizin ekonomik
ve sosyal kalkrnmasrnda sektdrel ve bolgesel potansiyelleri en iyi gekilde
de!erlendirerek ulusal ekonomik politikalarrn olugturulmasrna, kuresel
rekabet duzeyinde tanrtrmrna ve ig hacminin bUyUmesine katktda bulunur,

d) Cam, kristal, gini, porselen, seramik, plastik, silikon, metal (baktr,
piring, demir, zamak, paslanmaz gelik, alUminyum), ahgaptan ev mutfak
banyo egyalarr, ev tekstili, kuguk elektrikli ev aletleri, hediyelik €gYd,
profesyonel ve endustriyel mutfak ekipmanlarr ureten, ihrag eden, toptan
ve perakende ticaretini gergeklegtiren gergek ve tuzel kigiler ile aralartnda
isbirlidi ve dayantgmayr sa$lamayt amag edinir,

MADDE 3. DERNE6iN gALrgMA KONULART VE
eigiuleni

a

Derne!in amactnt gergeklegtirmeye yonelik her turlu 9allgma, GEEM'in

faaliyet alanr igerisindedir.

SeKtdr kapsamrnda mesleki, teknik, profesyonel ve etik normlart,
standartlart ve kurallarr geligtirmek, koruyarak yaytlmaslnl ve
benimsenmesini sa!lamak.

GEEM amactnt gergeklegtirmek igin; Aragttrmalar yapar. Sektorun .i9 ve

yatrrrm ortamtntn iyilegtiritmesi; iitihdam, galtgma hayatr kogullart,..e$itim,
seminer, toplantt, gevre koruma ve sosyal guvenlik alanlartnda dugunce ve

hareket birli$inin sallanmasr yonUnde galtgmalar yapar'

Ulusal ve uluslararast duzeyde ortak ilkeler do!rultusunda galtgan



dernekleri vaktflar, meslek orgutleri ile iletigim kurar; stratejik igbirli!i
yapa r; gere! i nde federasyon lara, konfederasybnlara, diler ust fturuiugla ra
katrlrri gerekli izinler altnarak derneklerin' kurabitecS!i tesisler kurar.
Gerekli gorulen yerlerde temsilcilikler agar.

Yerli ve yabanct ozel ve resmi kuruluglar, universiteler, ticaret ve sanayi
odalarr, borsalar, mesleki kuruluglari vakrf, dernek, birlik ve benzeri
kuruluglar ile igbirli$i yapabilir, platformlar olugturabilir. Amaglanna yonelik
alanlarda ulusal ve uluslararasr projelerin paydagr, tarafr veya t<atittmcrsl
olabilir. Gerek gorulmesi durumunda dernek amacinr gergeklegtirmek uzereyurt iginde ve yurt drgrnda federasyon veya vakrf kurar; yardrm ve balrg
alr6 verir; kogullu veya kogulsuz vasiyetleri kabul eder.

Dernek amaglartnln gergeklegtirilmesi igin gerekli olan her turlu bilgi,
belge, dokuman ve yayrnlarr temin etmek, dokumantasyon merkezi
olugturmak, galtgmalartnt duyurmak igin amaglarr do!rultusunda basrlr vel
veya dijital gazete, dergi, kitap, br.ilten ve brogur gibi yayrnlar grkarmak,
fuarlara, seminerlere ve sergilere katrlmak.

Gerekli kuruluglardan izin alarak, kurs, mesleki e!itim, seminer, sergi,
konferans, kongre ve panel gibi elitim galrgmalarr dUzenlemek.

Dernek amactntn gergeklegtirilmesi igin ihtiyag duyulan gelirleri temin
etmek amactyla iktisadi, ticari ve sanayi, kooperatif igletmeler kurmak ve
igletmek velveya bagka bir girketi yetkilendirmek.

Dernek tUzel kigili!i ve faaliyetleri adrna ihtiyag duyulan tagrnrr, tagrnmaz
mal satrn almak, satmak, kiralam.ak, kiraya vermek ve tagrnmazlar
uzerinde ayni hak tesis etmek. Uyeleri arasrnda sosyal ve kulturel
dayanrgma ve iletigimi sa!lamak ve geligtirmek amact ile sosyal kulturel
tesisler kurmak, igletmek ve teftig etmek, yemekli toplantrlari konseq balo,
sergi, spor ve gezi turlarr gibi organizasyonlar dUzenlemek.

Bu faaliyetler hakkrnda kamuoyunun bilgilendirilmesi igin her tUrlU iletigim,
temsil, koordinasyon ve bilgilendirme galrgmalarrnda bulunmak.

Dernek uyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyag maddelerini ve di!er
mal ve hizmetlerle krsa vadeli kredi ihtiyaglarrnr kargrlamak amacryla
saridrk kurmak.

Dernek faaliyetlerinin gergeklegtirilmesi igin dernek bUnyesinde gerekli
altyapryr ve organizasyonu olugturmak, sa!lrklr bir galrgma ortamr ile
dUzenlemeleri yapmak, gerekli personeli, her tUrlU teknik arag ve gereci,
demirbag ve krrtasiye malzemelerini temin etmek.

DERNEGTru TNAIiVET ALANI

Dernek, sektdrunun, bilimsel, mesleki ve sosyal alanda, ulusal ve
uluslararasr ticaretinin geligimi igin faaliyet gosterir.

MADDE +. uveliK 9ARTLART vE uvedr igleuleni

Derne$in amag ve ilkelerini benimseyerek bu do!rultuda galrgmayl kabul



eden, fiil ehliyetine sahip bulunan, mevzuatrn ve dernekler kanununun
ongordu!u kogullarr taglyan, sektorunun gergek ve tuzel kigileri derne!e
asli Uye olabilirler. Kurucular derne!in asli uyeleridir,
Ancak, yabancr gergek kigilerin asli Uye olabilmesi igin Turkiye'de yerlegme
hakkrna sahip olmasr da gerekir. onursal uyelik igin bu kogul aranmaz.

Derne$e maddi ve manevi bakrmdan onemli destek sallamrg bulunanlar
ydnetim kurulu kararr ile onursal Uye olarak kabul edilebilir,
Onursal Uyeler genel kurul toplantrlarrna katrlabilirler ancak oy
kullanamazlar ve dernek organlarrna segilme haklarr yoktur. Onursal uyeler
kendi iradeleri dahilinde derne$e balrg yapabilir.

Dernek bagkanlr!rna yazlt olarak yaprlacak uyelik bagvurusu bagvuru
formu ile iki uyeyi referans gostermek kogulu ile rslak imzalr olacak gekilde
imzalanrr ve dernele bagvuru yaprlrr. Dernek yonetim kurulunca en gok
otuz guin iginde uyelile kabul veya iste$in reddi geklinde karara ba!lanrr ve
sonug yazyla bagvuru sahibine bildirilir. Bagvurusu kabul edilen uye, bu
amagla tutulacak deftere kaydedilir,
Derne!in asli Uyeleri, derne!in kurucularr ile muracaatlarr uzerine yonetim
kurulunca uyeli!e kabul edilen kigilerdir. Yonetim kurulu higbir gerekge
gostermeden uyelif i reddedebilir.

MADDE S. UVEIiKTEN AYRILMA

Her Uye yaz'l olarak (rslak imzalr dilekge) bildirmek kaydryla, dernekten
grkma hakkrna sahiptir.
Uyenin istifa dilekgesi dernek y6netim kuruluna ulagtr$r anda grkrg iglemleri
sonuglanmrg sayrlrr, Uyelikten ayrrlma, uyenin dernele olan birikmig
borglarrnr sona erdirmez.

MADDE C.UYCIiGiITI SONA ERMESi

Dernek uyeli!inden

Kanunda ve Tuzukte
kaybederler.
Dernek tuzu$une ve
bulunanlar.

. Verilen gdrevlerden surekli kagrnan uyeler'

. Yazrlr ikazlara radmen uyelik aidatrnr ug ay iginde odemeyenler'

. Genel kurul ve yonetim kurulu kararlartna uymayanlar.

. Uye olma gartlarlnl kaybetmig olanlar.
yukarrda sayrlan durumlardan birinin tespiti halinde yonetim kurulu karart

ile uyelikten gtkartltr.
Dernekten g'-k"n veya grkarrlanlar, uye kayrt defterinden silinir ve dernek
malvarlr$rnda hak iddia edemez.

grkarrlmayr gerektiren haller,

aranan gartlarr yitirenler uyelik haklartnt

dernekler kanununa ayktrt davranrglarda

MADDE 7. DERNEGiT ORGANLARI
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ydnetim ve denetim kurullarr uye tam sayrsrnrn iki katrndan az olamaz.
Genel kurula katrlma hakkr bulunan uyelerin listesi toplantr yerinde haztr
bulundurulur. Toplantr yerine girecek Uyelerin resmi makamlarca verilmig
kimlik belgeleri, yonetim kurulu uyeleri veya yonetim kurulunca
gorevlendirilecek gorevliler tarafrndan kontrol edilir. Uyeler, yonetim
kuruiunca dUzenlenen listedeki adlarr kargrsrna imza koyarak toplantt
yerine girerler,
Toplantr yeter sayrsr sa!lanmrgsa durum bir tutanakla tespit edilir ve
toplantr yonetim kurulu bagkanr veya gdrevlendirecefi ydnetim kurulu
Uyelerinden biri tarafrndan agrlrr, Toplantr yeter sayrsr sa!lanamamasl
halinde de yonetim kurulunca bir tutanak duzenlenir,
Agrlrgtan sonra, toplantryr yonetmek uzere bir divan bagkant ve yeteri
kadar bagkan vekili ile yazman segilerek divan heyeti olugturulur.
Dernek organlarrnrn segimi igin yaprlacak oylamalarda, oy kullanan Uyelerin
divan heyetine kimliklerini gOstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin
kargtlartnt imzalamalart zorunludur.
Toplantrnrn ydnetimi ve gUvenlilinin sa$lanmast divan bagkantna aittir.
Genel kurulda, yalnrzca gundemde yer alan maddeler gorUgulUr, Ancak
toplantrda hazrr bulunan uyelerin onda biri taraftndan gorugUlmesi yaztlt
olarak istenen konulartn gundeme altnmast zorunludur.
Genel kurulda her uyenin bir oy hakkr vardrr; uye oyunu gahsen kullanmak
zorundadrr. Onursal uyeler genel kurul toplantrlarrna kattlabilir ancak oy
kullanamazlar. Tuzel kiginin Uye olmast halinde, tUzel kiginin yonetim
kurulu bagkanr veya temsille gorevlendirecefi kigi oy kullanrr.
Toplantrda gorugulen konular ve alrnan kararlar bir tutana[a yaztltr ve
divan bagkahr ile yazmanlar tarafrndan birlikte imzalantr. Toplantt sonunda,
tutanak ve di!er belgeler yonetim kurulu bagkanlna teslim edilir. Yonetim
kurulu bagkanr bu belgelerin korunmastndan ve yeni segilen ydnetim
kuruluna yedi gun iginde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 9. GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA
usuL vE gEKiLLERi

Genel kurulda, aksine karar alrnmamtgsa, yonetim ve denetim kurulu
Uyelerin segimieri gizli oylama ile difer konulardaki kararlar ise agrk olarak

oylantr.

Agrk oylamada, divan genel kurul bagkanrntn belirteceli yontem uygulantr.

Gizli oylama yaprlacik olmast duiumunda ise, toplantr divan bagkant

tarafrndan muhurlenmig k6!rtlar veya oy pusulalart uyeler taraftndan
gere$i yaplldrktan ronri igi bog bir kaba attltr ve oy vermenin bitiminden

sonra agrk dokumu YaPtlarak sonu
Genel kurul kararlart, toplanttya k
kadar ki, tuzuk de$igiklili ve de
katrlan Uyelerin Ugte iki 9o!unlu$u
kurulda oY kullanamaz.

TOPLANTISIZ VEYA 9AGRISIZ ALINAN KARARLAR

Butunuyelerinbirarayage|meksizinyazrItkatrlrmry|aaItnankarar|ari|e
dernek Uyele,rinin tamamtntn bu tuzukte yazrlt gaUrr usulune uymakstztn bir



araya gelerek aldrlr kararlar gegerlidir.

Bu gekilde karar alrnmasr olalan toplantr yerine gegmez.

MADDE 10. GENEL KURULUN G6REV VE YETKiLERi
Agalrda yaah hususrar gener kururca go^igurrip karara balranrr.

i,
raporlanntn 96rugLllmesi ve yonetim

britgenin gorugulup aynen veya

maz mallarrn sattn alrnmasr veya
yetki verilmesi, tut' hususunda ydnetim kuruluna

. Yonetim kurulunca dernek ga
yonetmelikleri inceleyip aynen. Dernek ydnetim ve denetim
bagkan ve uyelerine verilecek
tazminailar ile dernek hizme
verilecek gUndelik ve yolluk mik
yonetim kuruluna yetki verilmesi,o Derneiin federasyonlara katrlmasr ve ayrrlmasrnrn kararlagtrrrlmasrve/veya bu hususta yonetim kururunu vuiti u"rir."ri,te' 

s' 's'

' Derne!in uluslararast faaliyette bulunmasr, yurt drgrndaki dernek vekuruluglara r-rye orarak katrrmasr veya ayrrrmasr velveya bu konudayonetim kuruluna yetki verilmesi ,o Derne$in vakrf kurmasr,. Dernef in fesih edilmesi,o Yonetim kurulunun diler onerilerinin incelenip karara ballanmasr,
' Mevzuatta ve. dernek ttlzu!tlnde genel kuiulca yaprlmisr belirtilendifer gorevlerin yerine getirllmesi,

organlarrnr denetler ve onlarr haklr
bilir.
ten gtkarma hakkrnda son kararr verir.
ernelin diler bir organrna verilmemig

MADDE 11. YoruCriU KURULUNUN TEgKiLi, C6RCV VE
YETKiLERT

Yonetim kurulu,. yedi (7) asrr ve yedi (7) yedek riye olarak genel kurulca
segilir ve dernelin yuirutme organr gorivini yapar,

yglutir kurulu, segimden sonraki ilk toplantrsrnda bir kararla g6rev
bolusumu yaparak bir (1) Bagkan, iki (2) easlan yardrmcrsr, bir (1)



sayman uyeyi belirler; bunun yanr srra uyeler arasrndan veya drgarrdan
bir Genel Sekreter atayarak durumu karar defterine gegirir. ydnetim
kurulu bagkanr ust uste en fazla ug (3) d6nem bagkanlrk yapabilir.
Yonetim kurulu asil Uyeli!i Ug (3) ddnem ile srnrrlrdrr.

Ydnetim kurulu bagkan, bagkan yardrmcrlarr ve dernek genel sekreteri
icra kurulunu olugturmaktadrr. icra kurulu, dernefiin faaliyetlerini
gergeklegtirmek amacryla tum kamu kurum ve kuruluglarr ile ozel
kuruluglar nezdinde derneli yonetim kurulu adrna temsil eder.

Yonetim kurulu, tUm Uyelerin haberdar edilmesi gartryla her zaman
toplantrya ga$rrlabilir,

Yonetim Kurulu uye tamsayrsrnrn yarrsrndan bir fazlasrnrn hazrr bulunmasr
ile toplanrr, Kararlar, toplantrya katrlan Uye tam saytstntn salt go!unlu!u
ile altntr. Egitlik durumunda bagkanrn oyu belirleyici olur, Toplantr ve karar
yeter sayrsr Uye tam saytstntn salt go$unlu$udur,

Ydnetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksrzrn art arda u9 mutat
toplantrya igtirak etmeyenin Ydnetim Kurulu uyeli$i sona erer velveya bir
yrl iginde yaprlan yonetim kurulu toplantrlarrnrn yarrdan bir fazlasrna
katrlmamrg olan uyelerin yonetim kurulu uyelikleri dugeri yerine yedek
uyeler srrayla goreve galrrlrr,

Yonetim kurulu asli Uyeli!inde istifa veya bagka sebeplerden dolayr
bogalma oldu$u takdirde genel kurulda aldr!r oy goklufu srrasrna gore
yedek uyeler goreve ga!rrlrr,

Ydnetim kurulu Uye sayrsr, eksilmeler nedeniyle yedek uyelerin
getirilmesinden de sonra, uye tam sayrsrnrn yarrsrndan aga!r dugerse;
Genel kurul kalan yonetim kurulu Uyeleri veya denetleme kurulu
tarafrndan bir ay iginde toplantrya ga$rrlrr.

YdNCriM KURULUNUN C6NEV VE YETKiIENi

Yonetim kurulu aga!rdaki hususlart yerine getirir.

Dernelin amactnt gergeklegtirmek igin galrgma programlnl olusturup
genel kurulun oyuna sunmak.
Derne$i temsil etmek ve bu hususta kendi uyelerinden bir veya

birkagrna yetki vermek, genel mudur ve genel sekreter atamak,



dernek personelinin ige alrmrnr yapmak.
. Gelecek doneme ait butgeyi hazrrlayarak genel kurula sunmak, butge

gelirleri ile tutarlr olarak girig aidatr, yrllrk aidat ve uye katrlma
paylarrnr belirlemek, yrllrk aidat ve katrlma paylarrnr odemeyen
uyeler hakkrnda gerekli iglemleri yapmak.

o Dernek ve derne$e ba$lr kurul ve komisyonlarrn tum faaliyetlerine
iligkin olarak galrgma usulleri ile faaliyetlerde izlenecek yol ve
ydntemlerle ilgili olarak yonetmelikler hazrrlayarak, yururlu!e
koymak,

. Genel kurulun verdif i yetki ile tagrnmaz md satrn almak, derne{e ait
tagrnrr ve tagrnmaz mallarr satmak, bina veya tesis inga ettirmek,
dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

" Gerekli gorulen yerlerde temsilcilik agrlmasrnr sa!lamak.
. Genel kurulda alrnan kararlarr uygulamak.
o Her faaliyet yrlr sonunda derne!in igletme hesabr tablosu veya

bilango ve gelir tablosu ile yonetim kurulu galtgmalartnl agtklayan
raporunu duzenlemek, toplandr$tnda genel kurula sunmak.

. Butgeninuygulanmastntsa!lamak.

. Dernefe uye alrnmasr veya uyelikten grkartlma hususlartnda karar
vermek.

. Dernedin amactnt gergeklegtirmek igin yetkisi dahilinde her 9e9it
karart almak ve uygulamak.

o Genel Kurulu olafan ve olafanustu toplantrya gafrrmak, Genel Kurul
gundemini belirlemek,

. Mevzuatrn ve tuzu$un kendisine verdi!i difer gdrevleri yapmak ve
yetkileri kullanmak.

. Derne!in zorunlu olmayan organlartndan olan dantgma, disiplin ve

icra kurullarrnrn olugturulup olugturulmayacaf r hususunda karar
vermek, olugturmasr halinde bu kurullartn uyelerini segmek.

. Kanunlara ve tuzufe gore tutulmasr gerekli defterleri usulune uygun

bir bigimde tutmak, gelir ve gider iglemlerinin sonuglartnt bir

beyanname ile her faaliyet yrlt sonunda en geg nisan ayl sonuna

kadar mulki idare amirli$ine bildirmek'

. Dernedin ig denetimi ile ilgili duzenlemeler yaparak, gelirlerin

toplandr!t ve giderlerin yaprldrf r hususta uygulanacak bigim ve

yontemler hakkrnda kurallar koymak, zaruri hallerde yonetmelik ve

genelge hazrrlamak'

. Ara9, gayrimenkul, davet, organizasyon ve etkinlik kiralama

sozlegmesi YaPmak.

MADDE L2. DENETIM KURULUNUN TEgKiLi, GOREV VE



YETKiLERi

Denetim kurulu, u$ (3) asil ve u$ (3) yedek uye orarak genel kurulca
segilir. Gdrev sureleri uE (3) yrldrr, Denetim kurulu asli uyeli$inde istifa
veya bagka sebeplerden dolayr bogalma oldu$u takdirde genel kurulda
aldr!r oy goklu!u strastna gore yedek uyeler goreve ga!rrlrr.

DENETiM KURULUNUN C6RCV VE YETKiIENi

Denetim kurulu; derne!in, tuzu$unde gosterilen amag ve amacrn
gergeklegtirilmesi igin sUrdurUlece!i belirtilen galrgma konularr
do$rultusunda faaliyet gosterip gostermedi$ini, defter, hesap ve kayrtlarrn
mevzuata ve dernek tuzUlune uygun olarak tutulup tutulmadrlrnr, dernek
tUzu!Unde tespit edilen esas ve usullere gore ve bir yrlr gegmeyen
araltklarla denetler ve denetim sonuglarrnr bir rapor halinde yonetim
kuruluna ve toplandrlrnda genel kurula sunar,
Denetim kurulu, gerekti!inde genel kurulun toplantrya ga!rrlmasrnr
isteyebilir.

MADDE 13. DERNE6iN GELiR KAYNAKLARI

Yonetim kurulunca ongorulecek gekilde alrnan uiyelik aidatlarr dernele yeni
Uye olacak tUzel kigiler ve gahrs firmalarr aynr gartlara tabi olmakla birlikte
girig aidatr ve yrllrk aidat olarak iki gekilde alrnacaktrr.
Yrllrk aidatlar Uyeye her yrlrn ilk gUnU tahakkuk eder ve en geg 31 Mart
tarihine kadar odenmek zorundadrr. Yonetim kurulu kararr ile aidatlara her
yrl ne oranda artrg yaprlaca$r belirlenir.
Aidat bedelleri hakkrnda yonetim kurulu gerekli gordudu takdirde gergek
kigi Uyeler, tUzel kigi Uyelen bireysel uyeler ve yonetim kurulu uyeleri igin
farklr girig aidatr ve yrllrk aidat miktarlart belirleyebilir.

Dernelin diler gelir kaynaklarr aga[rda saytlmrgtrr.

Gergek ve tuzel kigilerin kendi istefi ile dernefe yaptrklarr ba{r9 ve
yardrmlar.
Dernek taraftndan organize edilen sergi, yemekli ve yemeksiz
toplantr, etkinlik, ikili gorugme, gay, gezi ve e!lence, temsil, konseq
spor yangmast ve konferans gibi faaliyetlerden sallanan gelirler,
Derne$in mal varlrftndan elde edilen gelirler,
Yardrm toplama hakkrndaki mevzuat hukumlerine uygun olarak
toplanacak baf rg ve yardtmlar.
Dernelin, amactnt gergeklegtirmek igin ihtiyag duydu[u geliri temin
etmek amactyla girigti[i ticari faaliyetlerden elde edilen kazanglar.

Yurt iEi ve yurt drgrnda yaprlacak fuar, festival ve sergi
orga nizasyonlarrnda n sadla nacak gelirler.

Efitim, konferans, seminer ve gallgtay benzeri organizasyonlardan
elde edilen gelirler.

Yukartda sayrlmayan ve Turk Medeni Kanunu ve Dernekler kanunca

a

a



cevaz verilen di$er tum faaliyetlerden elde edilen gelirler.

o Dernek uyererinden arrnacak girig ve yrrrrk aidatra ,

MADDE 
'4. 

OENruCGiru DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERT VETUTULACAK DEFTERLER

Defter tutma esaslarr;
Dernekte, igletme hesabt e.sastna gore defter tutulur, Ancak, yrllrk brutgelirin Dernekler Yonetmeli$inin 3f. Maddesinde belirtilen haddi asmasldurumunda takip eden hesap ddneminden baglayarak bilango esasrna goredefter tutulu

Bilango esaslna gegilmesi durumunda, ust uste iki hesap donemindeyukarrda belirtilen haddin alttna dugulurse, takip eden yitO"n itibaren
igletme hesabr esastna donrilebilir,

Yukartda belirtilen hadde ba!lr kalmaksrzrn yonetim kurulu kararr ile
bilango esastna g6re defter tutulaL ilir.

Derne!in ticari igletmesi agtlmasr durumunda, bu ticari igletme igin, ayrrca
Vergi Usul Kanunu hUkumlerine g6re defter tutulur.

KAYIT USULU

Derne!in defter ve kayrtlarr Dernekler Yonetmeli$inde belirtilen usul ve
esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

Dernekte, aga$tda yazt| defterler tutulur.

' igletme hesabt esastnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar
aga$rdaki gibidir:

. Karar Defteri: Yonetim kurulu kararlarr tarih ve numara strastyla bu
deftere yazlr ve kararlartn altr toplantrya katrlan uyelerce imzalanrr.

. Uye Kayrt Defteri: Derne!e uye olarak girenlerin kimlik bilgileri,
derne$e girig ve grkrg tarihleri bu deftere iglenir, 'yelerin 

6dedikleri
girig ve yrllrk aidat miktarlarr bu deftere iglenebilir.

. Evrak Kaytt Defteri: Gelen ve giden evraklari tarih ve stra numarasl
ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakrn aslllarr ve giden evrakrn
kopyalarr dosyalanrr, Elektronik posta yoluyla gelen veya giden
evraklar grktrsr alrnmak suretiyle saklanrr,

' igletme Hesabr Defteri: Dernek adrna alrnan gelirler ve yaprlan
giderler agrk ve duzenli olarak bu deftere iglenir.

. Alrndr Belgesi Kayrt Defteri: Alrndr belgelerinin seri ve srra
numaralan, bu belgeleri alan ve iade edelerin adr, soyadr ve imzalart



ile aldrklan ve iade ettikleri tarihler bu deftere iglenir.

Demirbag Defteri: Dernefe ait demirbaglarrn edinme tarihi ve gekli
ile kullanrldrklarr veya verildikleri yerler ve kullantm surelerini
dolduranlarrn kayrttan dugurulmesi bu deftere iglenir.

Alrndr Belgesi Kayrt Defteri ile Demirbag Defterinin tutulmast zorunlu
de!ildir,

Bilango esasrnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar agafrdaki
gibidir:

1-(a) bendinin I,2 ve 3'uncU alt bentlerinde kayrtlr defterler bilango
esastnda defter tutulmast durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Buyuk Defter: Bu defterlerin tutulma usulu ile kaytt
gekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlr!rna verdili
yetkiye istinaden yayrmlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Teblilleri esaslartna gdre yaptltr.

DEFTERLERiN TASDiKi

Dernekte, tutulmast zorunlu olan defterler (BuyUk Defter harig),
kullanmaya baglamadan 6nce il dernekler mUdurlU$une veya notere tasdik
ettirilir. Bu defterlerin kullanrlmasrna sayfalart bitene kadar devam edilir ve
defterlerin ara tasdiki yaprlmaz. Ancak, bilango esaslna gdre tutulan
Yevmiye Defteri'nin kullanrlaca!r yrldan 6nce gelen son ayda, her yll
yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELiR TABLosu vE BtLANgo oUzerulENMEsi

igletme hesabr esastna gdre kayrt sonlarrnda (31

Aralrk) (Dernekler Ydnetmelili letme Hesabt

Tablosu,, duzenlenir. Bilango esaslna urumunda ise,

yrlsonlartnda (31 Aralrkj, Maliye an Muhasebe

bistemi Uygulama Genel-Tebli!lerini esas alarak bilango ve gelir tablosu

duzenlenir.

MADDE ls. DERteciru GELiR VE GiDEn tglruLERt

Gelir ve gider belgeleri;



Dernek gelirleri, (Dernekler Ydnetmelili EK- !7'de orneli bulunan) "Altndt

Belgesi,, ile tahsil edilir, Dernek geliilerinin bankalar aracrlt$r ile tahsili

halinde banka tarafrndan duzenlenen dekont veya hesap ozeti gibi belgeler

altndr belgesi Yerine geger'

Dernek giderleri ise fatura, perakende satrg figi, serbest meslek makb-uzu

gibi harcama belgeleri ile yaptltr.
94'uncu maddesi kaPsamlnda b

hukumlerine gdre gider Pusulast, b

igin (Dernekler Yonetmeli!i EK-13
uLy" \Bunka Dekontu" gibi-belgeler harcama belgesi olarak kullantltr.

Dernek taraftndan kigi, kurum veY
hizmet teslimleri (Dernekler Yone
Yardrm Teslim Belgesi" ile yaptltr.
derne[e YaPrlacak bedelsiz mal
itinetirerigi EK-li"te-orne{i bulunan) "Ayni Ba$rg Alrndr Belgesi" ile kabul

edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve
muteselsil seri ve slra numarast ta
kogan YaPra$rndan meYdana gele
makineleri aracrlr$ryla yazdtrtla
basttrtltr. Form veya surekli form I
nitelikte olmast zorunludur.

ALINDI BELGELERi

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanrlacak "Altndt Belgeleri" (Dernekler
ytin"ir"fi6i EK- I7'de gosterilen bigim ve ebatta) yonetim kurulu karartyla'

matbaaYa basttrtltr.

Alrndr belgelerinin basttrtlmast ve
deftere kaYdedilmesi, eski ve Y

alrndt belgesi ile dernek adtna gel

bu alindr belgelerinin kullantmtna
hususlarda Dernekler Yonetmeli$in

YETKi BELGESi

Ydnetim kurulu asrl UYeleri harig,
kigiler, yetki suresi de belirtilmek
edilir, Gelir tahsil edecek kigilerin
eden (Dernekler Yonetmeli[i Ek:

taraftndan iki nusha olarak d

bagkantnca onaYlanrr' Yonetim k
gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin suresi yonetim
belirlenir. Suresi biten yetki belg



kararr ile her zaman iptal edilebilir.,,

Dernek adtna gelir tahsil edecek kigiler, ancak adlarrna duzenlenen yetki
belgelerinin bir suretinin dernekler- birimine verilmesinden itibaren gelirtahsil etmeye baglayabilirler.

GELiR VE GiDER BELGELERiNiN SAKLAMA SURESi

Defterler ha.rig. olmak u.zere, dernek tarafrndan kullanrlan alrndr belgeleri,
harcama belgeleri ve di!er belgeler ozel kanunlarda belirtilen sureler saklrkalmak izere, kaydedildikleri defterlerdeki sayt ve tarih duzenine uygun
olarak 5 yrl sUreyle saklanrr.

MADDE 16. BEYANNAME VERiLMESi

Derne!in, bir onceki yrla ait faaliyetleri ile gelir ve gider iglemlerinin yrl
sonu itibarlyla sonuglartna iligkin (Dernekler Y-dnetmeti$i rr-Zi,de bulunan)
"Dernek Beyannamesi" dernek yonetim kurulu tarafrndan doldurarak, her
takvim ytltntn ilk dort ayr iginde dernek bagkanr tarafrndan mahallin mulki
idare amirli!ine verilir.

MADDE 17. BiLDiNiU YUTUUIUIUGU

MUlki amirlile yaprlacak bildirimler;

GENEL KURUL SONU9 AiloiniMi
Ola!an veya ola!anUstu genel kurul toplantrlarrnr izleyen otuz gun iginde,
yonetim ve denetim kurullart ile di$er organlara segilen asrl ve yedek
uyeleri igeren (Dernekler Yonetmelidi Ek-3'te yer alan) Genel Kurul Sonug
Bildirimi mUlki idare amirli!ine verilir. Genel kurul toplantrsrnda tuzuk
de!igikli!i yaprlmasr halind'e; genel kurul toplantr tutana!r, tuzu$un
de!igen maddelerinin eski ve yeni gekli, her sayfasr yonetim kuiulu
uyelerinin salt golunlulunca imzalanmrg dernek tuzulUnUn son gekli, bu
ftkrada belirtilen sure iginde ve bir yazr ekinde mulki idare amirli!ine verilir,

TAgrN MAZLARTN ei LOiniLM ESi

Derne!in edindi!i tagrnmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gun iginde
(Dernekler Ydnetmeli!i EK-26'da sunulan) "Tagtnmaz Mal Bildirimi"ni
doldurmak suretiyle mulki idare amirliline bildirilir.

YURTDT$TNDAN YARDTM ALMA ailOiniVi



Dernek taraftndan, yurtdtgtndan yardrm alrnacak olmasr durumunda yardrm
altnmadan 6nce (Dernekler Yonetmeli!i EK-4'te belirtilen) "Yurtdrgrndan
Yardtm Alma Bildirimi" doldurup mulki idare amirli$ine bildirimde bulunulur,

Bildirim formuna, yurt drgrndan yardrm alrnmasr hususunda alrnmrg
yonetim kurulu kararr orne$i, varsa bu konuda duzenlenen protokol,
sozlegme ve benzeri belgeler ile yardrmrn aktarrldr$r hesaba iligkin dekont,
ekstra ve benzeri belgenin bir drneli de eklenir

Nakdi yardtmlartn bankalar aracrlr!ryla alrnmasr ve kullantlmadan once
bildirim gartrnrn yerine getirilmesi zorunludur.

KAMU KURUM VE KURULU9LART ile einlirre yunuruleru
ORTAK PROJELERLE iLGiLi EiLOiNiPI

Derne$in gorev alantna iligkin konularda kamu kurum ve kuruluglarr ile
yuruttu$u ortak projelerle ilgili olarak yaprlan protokol ve projenin orne!i
"Proje Bildirimi "ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay iginde dernek
merkezinin bulundu!u yerin valili!ine verilir.

oeGtgtrdrleniN BiLDtniluesi

Derne!in yerlegim yerinde meydana gelen de!igiklik (Dernekler
Yonetmeli6i EK-z4'te belirtilen) "Yerlegim Yeri Dedisiklik Bildirimi"; genel
kurul toplantrsr drgrnda dernek organlarrnda meydana gelen de$igiklikler
(Dernekler Y6netmeli!i EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarrndaki
De!igiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, deUisiklidi izleyen otuz gun
iginde mulki idare amirlif ine bildirilir.

Dernek tUzU!Unde yaprlan de!igiklikler de tuzuk de!igikli$inin yaprldr!r
genel kurul toplantrsrnr izleyen otuz gun iginde, genel kurul sonug bildirimi
ekinde mUlki idare amirli!ine bildirilir.

MADDE 18. TEMSiT-Cidr A9MA

Dernek, gerekli gordudu yerlerde dernek faaliyetlerini yurutmek amactyla
yonetim kurulu kararryla temsilcilik agabilir. Temsilcili!in adresi, yonetim
kurulu karalyla temsilci olarak gdrevlendirilen kigi veya kiSiler taraftndan o

yerin mUlki idare amirli!ine yazt| olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel

kurulunda temsil edilmez.

MADDE le. DERNeGiru i9 oerueriui



Dernekte genel kurul, yonetim kurulu veya denetim kurulu tarafrndan ig
denetim yaprlabilece!i gibi, bafirmsrz denetim kuruluglarrna da denetim
yaptrrrlabilir. Genel kurul, yonetim kurulu veya ba$rmsrz denetim
kurul uglartnca denetim yaprlmrg olmasr, denetim kurul unun yukUmlUluEUnU
ortadan kaldrrmaz.
Denetim kurulu tarafrndan en geg yrlda bir defa derne!in denetimi
gergeklegtirilir. Genel kurul veya ydnetim kurulu, gerek gdrulen hallerde
denetim yapabilir veya baf rmsrz denetim kuruluglarrna denetim yaptrrabilir,

MADDE 20. DERte6iru BoR9LANMA USULLERT

Dernek amactnt gergeklegtirmek ve faaliyetlerini yurutebilmek igin ihtiyag
duyulmasr halinde genel kuruldan yetki almak kaydryla borglanma
yapabilir. Bu borglanma kredili mal ve hizmet alrmr konularrnda olabilece!i
gibi nakit olarak ta yaprlabilir.

Ancak bu borglanma, derne!in gelir kaynaklarr ile kargrlanamayacak
miktarlarda ve derneli odeme guglu!une dugurecek nitelikte yaprlamaz.

MADDE 2L. rUzUGUru NE 9EKiLDE DE6igrtnilEcEdi

TUzuk de!igikli$i genel kurul kararr ile yaprlabilir,

Genel kurulda tuzuk de!igikli!i yaprlabilmesi igin genel kurula katrlma
hakkt bulunan Uyelerin 2/3 gofiunlu!u aranrr. Qo$unlu!un sa$lanamamasl
sebebiyle toplantrnrn ertelenmesi durumunda ikinci toplantrda go!unluk
aranmaz. Ancak, bu toplantrya katrlan Uye sayrsr, yonetim ve denetim
kurullan uye tam saytstntn iki katrndan az olamaz,
Tuzuk dedisikli6i igin gerekli olan karar go!unlu!u toplantrya katrlan ve oy
kullanma hakkr bulunan uyelerin oylarrnrn 2/3'i'dUr. Genel kurulda tuzuk
dedisikli6i oylamasr agrk oylama geklinde yaprlrr,

MADDE 22. DERruCGiru FESHi VE MAL VARLIGININ TASTTVC
gEKLi

Genel kurul, her zaman dernelin feshine karar verebilir,

Genel kurulda fesih konusunun gorUgulebilmesi igin genel kurula kattlma
hakkr bulunan Uyelerin 2/3 Eodunlu!u aranrr, Qo!unlu$un sa!lanamamasl

. sebebiyle toplantrnrn ertelenmesi durumunda ikinci toplantrda 9o!unluk
aranmaz, Ancak, bu toplantrya katrlan uye sayrst, ydnetim ve denetim
kurullarr Uye tam saytstnln iki kattndan az olamaz.

Fesih karannrn alrnabilmesi igin gerekli olan karar go$unlu!u toplanttya
katrlan ve oy kullanma hakkr bulunan uyelerin oylartntn 2/3'U'dUr.

Genel kurulda fesih karart oylamasr agrk oylama olarak yaptltr.

Tasfiye iglemlerinin esaslart Genel Kurulca tespit edilir.

TASFiYE iglruleni



Genel kurulca fesih kararr verildi$inde, derne!in para, mal ve haklarrnrn
tasfiyesi son ydnetim kurulu Uyelerinden olugan tasfiye kurulunca yaprlrr.
Bu iglemlere, feshe iligkin genel kurul kararrnrn alrndr$r veya kendili$inden
sona erme halinin kesinlegti!i tarihten itibaren baglanrr. Tasfiye suresi
iginde butun iglemlerde dernek adrnda "Tasfiye Halinde Geligen Ev ve
Yagam Egyasr Markalarr (GEEM) Dernef i" ibaresi kullanrlrr,

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernelin para, mal ve haklarrnrn
tasfiyesi iglemlerini bagtan sonuna kadar tamamlamakla gdrevli ve
yetkilidir. Bu kurul, once derne!in hesaplarrnr inceler.
Inceleme esnasrnda derne$e ait defterler, alrndr belgeleri, harcama
belgeleri, tapu ve banka kayrtlarr ile di$er belgelerinin tespiti yaprlarak
varlrk ve yukumlulukleri bir tutanala ballanrr.
Tasfiye iglemeleri srrasrnda derne$in alacaklrlarrna ga$rrda bulunulur ve
varsa mallarr paraya gevrilerek alacaklrlara odenir, Dernelin alacaklr olmast
durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarrn tahsil edilmesi ve borglartn
odenmesinden sonra kalan tUm para, mal ve haklart, genel kurulda
belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemigse
dernelin bulundulu ildeki amacrna en yakrn ve fesih edildidi tarihte en
fazla Uyeye sahip derne$e devredilir,
Tasfiyeye iligkin tUm iglemler tasfiye tutana!rnda gosterilir ve tasfiye
iglemleri, mulki idare amirliklerince haklr bir nedene dayanllarak verilen ek
sUreler harig ug ay iginde tamamlantr,
Derne$in para, mal ve haklartntn tasfiye ve intikal iglemlerinin
tamamlanmastnt mUteakip tasfiye kurulu taraftndan durumun yedi gun
iginde bir yazt ile dernek merkezinin bulunduIu yerin mUlki idare amirli!ine
bildirilmesi ve bu yaaya tasfiye tutana$rnrn da eklenmesi zorunludur'
Derne!in defter ve belgelerini tasfiye kurulu srfattyla son yonetim kurulu
uyeleri saklamakla gdrevlidir, Bu gorev, bir yonetim kurulu uyesine de
verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma sUresi beg ytldtr'

MADDE 23. HUKUU TI(STKLiGT

Bu tUzUkte belirtilmemig hususlarda Dernekler Kanunu, Turk Medeni

Kanunu ve bu Kanunlara atfen grkarttlmrg olan Dernekler Ydnetmeli$i ve

ilgili di6er mevzuattn dernekler hakkrndaki hUkUmleri uygulantr'

GEgiCi MADDE I - itt< genel kurulda dernek organlart olugturulana

kadar, derne!i temsil edecek ve dernekle ilgili i9 ve iglemleri yUrutecek

olan gegici yonetim kurulu uyeleri aga!rda belirtilmigtir'

Gegici Ydnetim Kurulu UYelerinin;

Adr ve Soyadr & Gorev Unvant :



AHMET EIGIR SAHIN

YAVUZ SOYLEMEZ

AHMET nUgrU ARGIT

VOLKAN ARMAN

TARKAN n6ne

DERYA UZUN

HAKAN NAE

en6ln gnntru

vOrueriv KURULU BASKANI

ruRucu uve

ruRucu uvr
r<uRucu uve

ruRucu uve

runucu uve

ruRucu uve

ruRucu uvr

Bu tiiziik 23 (Yirmiiig) madde ve 1 (Bir) gegici maddeden ibarettir.


