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ESKİ TÜZÜK MADDELERİ

YENİ TÜZÜK MADDELERİ

DERNEĞİN AMACI :
Madde 3a) EGİAD, demokrasi ve insan hakları
evrensel ilkelerine bağlı, girişim,
inanç ve düşünce özgürlüklerine
saygılı, Atatürk'ün çağdaş uygarlık
hedefine ve ilkelerine sadık olarak
toplumsal yapının gelişmesine ve
demokratik sivil toplum ve laik
hukuk
devleti
anlayışının
yerleşmesine yardımcı olur.
b) EGİAD, OECD Kurumsal Yönetim
ve Birleşmiş Milletler Global
Compact İlkelerini kabul etmiştir ve
üyelerinin madde 44’te belirtilen
evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun
bir biçimde faaliyette bulunmalarını
önerir.
c)
EGİAD,
piyasa
ekonomisinin
hukuksal ve kurumsal alt yapısının
yerleşmesini,
liberal
ekonomi
kurallarının yerleşmesinin yanı sıra,
ülkenin
doğal
kaynaklarının
teknolojik yeniliklerle desteklenerek
en etkin biçimde kullanımını,
verimlilik ve kalite yükselişini sürekli
kılacak ortamın yaratılması yoluyla
rekabet
gücünün
arttırılmasını
hedef alan politikaları destekler.
d) EGİAD, açıklanan ilkeler temelinde
Türkiye'de
öncelikle
Ege
bölgesindeki genç işadamlarını bir
çatı altında toplayarak tanışma ve
kaynaşmalarını sağlamak, mesleki
konularda
bilgi
alışverişini
gerçekleştirmek,
üyelerin
ilgili
olduğu özel ve resmi kuruluşlarla
ilişkilerini geliştirmek, derneğin
faaliyet alanına giren konularda
kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar
yapmak, ayrıca Ege Bölgesini ve
Türkiye'yi ilgilendiren ekonomik,
kültürel ve sosyal konularda fikirler
ve
projeler
üretmek,
Ege
Bölgesi’nde veya Türkiye’de maddi
manevi yardım ihtiyacı içerisinde
bulunan kişi ve kurumlara yasal
mevzuata uygun çerçevede yardım
faaliyetlerinde bulunmak, lobicilik
faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli
konularda bilimsel araştırmalar
yaptırtarak
kamuoyunu

DERNEĞİN AMACI :
Madde 3a)
EGİAD, demokrasi ve insan
hakları evrensel ilkelerine bağlı,
girişim,
inanç
ve
düşünce
özgürlüklerine saygılı, Atatürk'ün
çağdaş uygarlık hedefine ve
ilkelerine sadık olarak toplumsal
yapının
gelişmesine
ve
demokratik sivil toplum ve laik
hukuk
devleti
anlayışının
yerleşmesine yardımcı olur.
b)
EGİAD, OECD Kurumsal Yönetim
ve Birleşmiş Milletler Global
Compact İlkelerini kabul etmiştir
ve
üyelerinin
madde
45’te
belirtilen evrensel iş ahlakı
ilkelerine uygun bir biçimde
faaliyette bulunmalarını önerir.
c)
EGİAD,
piyasa
ekonomisinin
hukuksal ve kurumsal alt yapısının
yerleşmesini,
liberal
ekonomi
kurallarının yerleşmesinin yanı sıra,
ülkenin
doğal
kaynaklarının
teknolojik yeniliklerle desteklenerek
en etkin biçimde kullanımını,
verimlilik ve kalite yükselişini sürekli
kılacak ortamın yaratılması yoluyla
rekabet
gücünün
arttırılmasını
hedef alan politikaları destekler.
d) EGİAD, açıklanan ilkeler temelinde
Türkiye'de
öncelikle
Ege
bölgesindeki genç işadamlarını bir
çatı altında toplayarak tanışma ve
kaynaşmalarını sağlamak, mesleki
konularda
bilgi
alışverişini
gerçekleştirmek,
üyelerin
ilgili
olduğu özel ve resmi kuruluşlarla
ilişkilerini geliştirmek, derneğin
faaliyet alanına giren konularda
kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar
yapmak, ayrıca Ege Bölgesini ve
Türkiye'yi ilgilendiren ekonomik,
kültürel ve sosyal konularda fikirler
ve
projeler
üretmek,
Ege
Bölgesi’nde veya Türkiye’de maddi
manevi yardım ihtiyacı içerisinde
bulunan kişi ve kurumlara yasal
mevzuata uygun çerçevede yardım
faaliyetlerinde bulunmak, lobicilik
faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli
konularda bilimsel araştırmalar

aydınlatmak,
mevcut
yasalar
çerçevesinde
yurtiçi
ve
yurtdışındaki benzer kuruluşlarla
işbirliklerini geliştirmek suretiyle
üyelerinin ve ülke ekonomisinin
yararlanmasını amaçlar.

yaptırtarak
kamuoyunu
aydınlatmak,
mevcut
yasalar
çerçevesinde
yurtiçi
ve
yurtdışındaki benzer kuruluşlarla
işbirliklerini geliştirmek suretiyle
üyelerinin ve ülke ekonomisinin
yararlanmasını amaçlar.

Madde 7- Asil üyelik şartları:
Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler Madde 7- Asil üyelik şartları:
derneklere üye olabilirler.
Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler
derneklere üye olabilirler.
Gerçek Kişiler için;
Gerçek Kişiler için;
a) Kişisel veya mensubu olduğu şirket
olarak Sanayi Odası, Ticaret Odası, a)
Kişisel veya mensubu olduğu
şirket olarak Sanayi Odası, Ticaret
Ticaret Borsası, Mimarlar Odası,
Tabip Odası, Baro ve benzeri
Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar
kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı
Odası, Tabip Odası, Baro ve
olmak.
benzeri kuruluşlardan herhangi
b) Mensubu
bulunduğu
Şirketin
birine kayıtlı olmak.
hissedarı veya yöneticisi olarak b)
Mensubu
bulunduğu
Şirketin
görev yapmak.
hissedarı veya yöneticisi olarak
c)
22 yaşını bitirmiş, 42 yaşını
görev yapmak.
geçmemiş ve medeni hakları c)
22 yaşını bitirmiş, 42 yaşını
kullanma ehliyetine sahip olmak,
geçmemiş ve medeni hakları
taksirli suçlar hariç olmak üzere 5
kullanma ehliyetine sahip olmak,
yıldan
fazla
hapis
cezasına
taksirli suçlar hariç olmak üzere 5
mahkum olmamak, yüz kızartıcı
yıldan
fazla
hapis
cezasına
suçlardan hüküm giymemek.
mahkum olmamak, yüz kızartıcı
d) Genel Kurul tarafından tayin olunan
suçlardan hüküm giymemek.
giriş ödentisini peşin olarak ödemiş d) Genel Kurul tarafından tayin olunan
olmak ve Genel Kurul tarafından
giriş ödentisini peşin olarak ödemiş
belirlenen yıllık aidatları tayin
olmak ve Genel Kurul tarafından
olunan şekilde zamanında ve
belirlenen yıllık aidatları tayin
eksiksiz olarak ödemek.
olunan şekilde zamanında ve
e) Dernek üyelerinden en az biri
eksiksiz olarak ödemek.
tarafından
dernek
Yönetim e) Dernek üyelerinden en az ikisi
Kuruluna tavsiye edilmiş olmak.
tarafından
dernek
Yönetim
f)
Kurulması yasaklanan dernekleri
Kuruluna tavsiye edilmiş olmak.
kuranlar ve yönetenler ile dernekler f)
Kurulması yasaklanan dernekleri
için
yasaklanmış
faaliyetlerde
kuranlar ve yönetenler ile dernekler
bulundukları
tespit
edilerek
için
yasaklanmış
faaliyetlerde
mahkemece kapatılmasına karar
bulundukları
tespit
edilerek
verilen derneklerin yöneticileri için,
mahkemece kapatılmasına karar
kapatma
kararının
kesinleştiği
verilen derneklerin yöneticileri için,
kapatma
kararının
kesinleştiği
tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanununun 101. maddesinin (d)
tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler
bendi gereğince bir siyasi partiden
Kanununun 101. maddesinin (d)
kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle
bendi gereğince bir siyasi partiden
bir siyasi partinin kapatılmasına
kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle
sebep olan parti üyeleri için de
bir siyasi partinin kapatılmasına
çıkarma kararının veya Anayasa
sebep olan parti üyeleri için de
Mahkemesi kapatma kararının yazı
çıkarma kararının veya Anayasa
ile bildirilmesinden itibaren beş yıl
Mahkemesi kapatma kararının yazı
geçmesinden sonra dernek kurma
ile bildirilmesinden itibaren beş yıl
hakkını yeniden kazanmış olmak.
geçmesinden sonra dernek kurma
hakkını yeniden kazanmış olmak.

Tüzel Kişiler için;

Tüzel Kişiler için;

Gerçek Kişiler için aranan niteliklerden
a,d ve e bendi hükümleri Tüzel Kişi
Üyeler için de geçerlidir. Ayrıca Tüzel
Kişi üyenin ana sözleşmesi (veya
tüzüğünde) Dernek üyeliğine engel
hüküm bulunmaması ve Derneğe üye
olunması ile ilgili görevli organ tarafından
karar alınmış bulunması zorunludur.
Tüzel kişilerin üye olması halinde tüzel
kişi adına temsil yetkisini kullanacak
kişinin tüzüğün Gerçek Kişi Üyeler için
aranan özellikleri taşıması zorunludur.
Bu özelliklerden birini kaybeden kişinin
temsil yetkisi kendiliğinden sona erer; bu
husus Dernek Yönetim Kurulu tarafından
derhal Tüzel Kişi Üyeye bildirilir. Bu
durumda tüzel kişi üye tarafından en geç
7 gün içinde yazılı olarak yeni bir
temsilci, Derneğe bildirilir. Mücbir
sebepler (istifa, işten çıkarılma, Ege
Bölgesi
dışında
uzun
süreli
görevlendirme vb.) hariç olmak üzere
tüzel kişi üye tarafından temsil yetkisi
verilerek görevlendirilen kişi en az iki yıl
bu görevi sürdürür.

Gerçek Kişiler için aranan niteliklerden
a,d ve e bendi hükümleri Tüzel Kişi
Üyeler için de geçerlidir. Ayrıca Tüzel
Kişi üyenin ana sözleşmesi (veya
tüzüğünde) Dernek üyeliğine engel
hüküm bulunmaması ve Derneğe üye
olunması ile ilgili görevli organ tarafından
karar alınmış bulunması zorunludur.
Tüzel kişilerin üye olması halinde tüzel
kişi adına temsil yetkisini kullanacak
kişinin tüzüğün Gerçek Kişi Üyeler için
aranan özellikleri taşıması zorunludur.
Bu özelliklerden birini kaybeden kişinin
temsil yetkisi kendiliğinden sona erer; bu
husus Dernek Yönetim Kurulu tarafından
derhal Tüzel Kişi Üyeye bildirilir. Bu
durumda tüzel kişi üye tarafından en geç
7 gün içinde yazılı olarak yeni bir
temsilci, Derneğe bildirilir. Mücbir
sebepler (istifa, işten çıkarılma, Ege
Bölgesi
dışında
uzun
süreli
görevlendirme vb.) hariç olmak üzere
tüzel kişi üye tarafından temsil yetkisi
verilerek görevlendirilen kişi en az iki yıl
bu görevi sürdürür.

Madde 8- Fahri Üyelik Şartları :
a)
b)

c)

47 yaşını dolduran üyenin asil
üyeliği düşer ve fahri üye olur.
Fahri üyelerin seçme ve seçilme
hakları yoktur, sadece dernek
toplantılarında tavsiye niteliğinde
görüş ve fikirlerini ifade edebilirler.
Fahri üyeler yıllık aidat ödemezler.

Madde 8- Fahri Üyelik Şartları :
a) 47 yaşını dolduran üyenin asil
üyeliği sona erer ve fahri üye
olur.
b) Fahri üyelerin seçme ve seçilme
hakları yoktur, sadece dernek
toplantılarında
tavsiye
niteliğinde görüş ve fikirlerini
ifade edebilirler.
c) Fahri
üyeler
yıllık
aidat
ödemezler.

ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL :

ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL :

Madde 10- Tüzüğün 7. maddesinde
öngörülen şartları taşıyanların üyelik
başvurusu üzerine Yönetim Kurulu,
kendi içerisinden belirleyeceği Kabul
Komisyonu tarafından üye adayını
başvuru tarihinden itibaren en geç 15
(onbeş) gün içerisinde ziyaret eder ve
kendisi ile mülakatta bulunur. Bunun
üzerine
Yönetim
Kurulu
başvuru
tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde
üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde
karara bağlayıp sonucunu başvuru
sahibine yazılı olarak bildirir; üyeliğin
reddi halinde gerekçe gösterilmesi
zorunlu değildir. Derneğe Kabul Bildirimi

Madde 10- Tüzüğün 7. maddesinde
öngörülen şartları taşıyanların üyelik
başvurusu üzerine Yönetim Kurulu
tarafından biri Genel Sekreter ,biri
Fahri Üyeler arasından, en az ikisi
Yönetim Kurulu üyeleri arasından
olmak üzere atanan toplam 5 (beş)
kişiden oluşan Üye Kabul Komisyonu
üye adayını başvuru tarihinden itibaren
en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ziyaret
eder ve kendisi ile mülakatta bulunur.
Bunun üzerine Yönetim Kurulu başvuru
tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde
üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde
karara bağlayıp sonucunu başvuru

ile birlikte Dernek Tüzüğü kabul edilen
Üye’ye tebliğ edilir. Dernek Yönetim
Kurulu tarafından Üye adayının üyeliğe
kabul edildiğinin yazılı olarak bildirildiği
tarihten itibaren 15 (onbeş) gün
içerisinde kabul edilen Üye tarafından
Giriş Aidatı Dernek’e merkezinde
denmek zorundadır. Üyeliğe giriş aidatını
belirtilen süre içerisinde tamamen
ödemeyen başvuru sahibi, üyeliğe kabul
edilmez.
Giriş aidatının
tamamen
ödenmemesi halinde, başvuru sahibi
tarafından yapılan kısmi ödemeler
Derneğe gelir olarak kaydedilir ve
başvuru sahibine iade edilmez.

sahibine yazılı olarak bildirir; üyeliğin
reddi halinde gerekçe gösterilmesi
zorunlu değildir. Derneğe Kabul Bildirimi
ile birlikte Dernek Tüzüğü kabul edilen
Üye’ye tebliğ edilir. Dernek Yönetim
Kurulu tarafından Üye adayının üyeliğe
kabul edildiğinin yazılı olarak bildirildiği
tarihten itibaren 15 (onbeş) gün
içerisinde kabul edilen Üye tarafından
Giriş Aidatı ödenmek zorundadır. Üyeliğe
giriş aidatını belirtilen süre içerisinde
tamamen ödemeyen başvuru sahibi,
üyeliğe kabul edilmez. Giriş aidatının
tamamen ödenmemesi halinde, başvuru
sahibi tarafından yapılan kısmi ödemeler
Derneğe gelir olarak kaydedilir ve
başvuru sahibine iade edilmez.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
Madde 12I.
Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyesi Madde 12hakkında aşağıdaki hususlardanV.
Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyesi
birinin varlığının tespit edilmiş
hakkında aşağıdaki hususlardan
birinin varlığının tespit edilmiş
olması halinde, Haysiyet Divanının
görüşü alınarak Yönetim Kurulu
olması halinde, Haysiyet Divanının
görüşü alınarak Yönetim Kurulu
tarafından üyelikten çıkarılmasına
tarafından üyelikten çıkarılmasına
karar verilir.
a) Derneğe üye olduktan sonra
karar verilir.
derneğin amaçlarına aykırı
c)
Derneğe üye olduktan sonra
çalışma
ve
faaliyetlerde
derneğin amaçlarına aykırı
bulunmak.
çalışma
ve
faaliyetlerde
b) Dernek tüzüğüne, Genel Kurul
bulunmak.
ve Yönetim Kurulu kararlarına
d) Dernek tüzüğüne, Genel Kurul
aykırı hareket etmiş olmak.
ve Yönetim Kurulu kararlarına
aykırı hareket etmiş olmak.
I.
Üyeliğin
Kendiliğinden
Sona
Ermesi:
Genel
Kurul I.
Üyeliğin
Kendiliğinden
Sona
tarafından
alınan
mali
Ermesi:
Genel
Kurul
mükellefiyetlere aykırı davranışta
tarafından
alınan
mali
bulunmak. Bu durumda Dernek
mükellefiyetlere aykırı davranışta
Yönetim Kurulu, her takvim yılının
bulunmak. Bu durumda Dernek
en geç 31 Ocak tarihine kadar
Yönetim Kurulu, her takvim yılının
Dernek nezdinde o güne kadar
en geç Aralık ayı başında Dernek
tahakkuk
etmiş
ancak
tahsil
nezdinde o güne kadar tahakkuk
edilmemiş borcu bulunan Üyeleri
etmiş ancak tahsil edilmemiş borcu
tespit ederek bu üyelere uygun
bulunan üyeleri tespit ederek bu
göreceği bir usulde ihtarname
üyelere uygun göreceği bir usulde
keşide eder; anılan ihtarnamede
ihtarname keşide eder; anılan
Dernek nezdinde tahakkuk eden
ihtarnamede
Dernek
nezdinde
borcun en geç 15 (onbeş) gün
tahakkuk eden borcun en geç 31
içerisinde ödenmesi aksi halde
Aralık tarihine kadar ödenmesi
borcun tahsili için üye hakkında
aksi halde borcun tahsili için üye
yasal işlem başlatılabileceği ve
hakkında
yasal
işlem
üyeliğinin
kendiliğinden
sona
başlatılabileceği
ve
üyeliğinin
ereceği ihtar olunur. Üye tarafından
kendiliğinden sona ereceği ihtar
kendisine
Dernek
tarafından
olunur. Üye tarafından kendisine
tanınan süre içerisinde Derneğe
Dernek tarafından tanınan süre
olan borcun ödenmemesi veya
içerisinde Derneğe olan borcun

borcun ödendiğinin yazılı belge ile
ispatlanamaması halinde üyenin
üyeliği ayrıca bir işlem tesisine
gerek olmaksızın kendiliğinden
sona erer.
I.

V.

Üyelikten
Çıkarılmaya
İtiraz:
Üyelikten
çıkarılmasına
karar
verilen üye itirazını yazılı ve
gerekçeli olarak Yönetim Kurulu’na
yapar; Yönetim Kurulu tarafından
itirazlar takip eden ilk Genel
Kurul’da Genel Kurulun onayına
sunulur; itirazın kabulü veya
reddine Genel Kurul karar verir.
Üyenin, üyelikten çıkarılmaya itiraz
ettiği tarih ile Genel Kurul
tarafından itirazın görüşüldüğü tarih
arasındaki süreçte Üyenin üyeliği
askıya alınır. Bu süreçte üye
dernek faaliyetlerine iştirak edebilir
ancak; Yönetim Kurulu, Denetim
Kurulu, Komisyonlar nezdindeki
görevlerine (eğer mevcut ise) iştirak
edemez;
Genel
Kurul’da
oy
kullanamaz.
Üyelikten
Çıkarılmaya
İtiraz
hakkında Genel Kurul tarafından
verilecek kararlar kesindir. Ancak
Genel hükümler dairesinde yasal
yollara başvurulabilir.

ödenmemesi
veya
borcun
ödendiğinin
yazılı
belge
ile
ispatlanamaması halinde üyenin
üyeliği ayrıca bir işlem tesisine
gerek olmaksızın, ödeme için
tanınan 15 günlük sürenin
bitiminde ve her koşulda en geç
31 Aralık tarihinde sona erer.
Üyelikten Çıkarılmaya İtiraz:
Üyelikten çıkarılmasına karar verilen üye
itirazını yazılı ve gerekçeli olarak
Yönetim Kurulu’na yapar; Yönetim
Kurulu tarafından itirazlar takip eden ilk
Genel Kurul’da Genel Kurulun onayına
sunulur; itirazın kabulü veya reddine
Genel Kurul karar verir. Üyenin, üyelikten
çıkarılmaya itiraz ettiği tarih ile Genel
Kurul tarafından itirazın görüşüldüğü
tarih arasındaki süreçte Üyenin üyeliği
askıya alınır. Bu süreçte üye dernek
faaliyetlerine iştirak edebilir ancak;
Yönetim
Kurulu,
Denetim
Kurulu,
Komisyonlar
nezdindeki
görevlerine
(eğer mevcut ise) iştirak edemez; Genel
Kurul’da oy kullanamaz.
Üyelikten Çıkarılmaya İtiraz hakkında
Genel Kurul tarafından verilecek kararlar
kesindir.
Ancak
Genel
hükümler
dairesinde yasal yollara başvurulabilir.
GENEL KURUL :
Madde 15- Genel Kurul Derneğe kayıtlı
ve Genel Kurula katılma hakkı bulunan
asil üyelerin tamamından oluşur. Olağan
Genel Kurul toplantıları her yıl Ocak ayı
içinde yapılır. Yönetim ve Denetleme
Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya
dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı
başvurusu üzerine Yönetim Kurulunca
Olağanüstü toplantıya çağrılır.

GENEL KURUL :
Madde 15- Genel Kurul Derneğe kayıtlı
ve Genel Kurula katılma hakkı bulunan
asil üyelerin tamamından oluşur. Olağan
Genel Kurul toplantıları her yıl Kasım ayı
içinde yapılır. Yönetim ve Denetleme
Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya
dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı
başvurusu üzerine Yönetim Kurulunca Madde 20- Oylamalar gizli olarak yapılır.
Olağanüstü toplantıya çağrılır.
Öncelikle Denetleme Kurulu ve Haysiyet
Divanı seçimleri gerçekleştirilir. Daha
Madde 20- Oylamalar gizli olarak yapılır. sonra Yönetim Kurulunun seçimine
Öncelikle Denetleme Kurulu ve Haysiyet geçilir. Gizli oylama dernek mührünü
Divanı seçimleri gerçekleştirilir. Daha
taşıyan zarf ve oy pusulalarının üyeler
tarafından gereği yapıldıktan sonra, yine
sonra Yönetim Kurulunun seçimine
mühürlenmiş sandığa atılması ile yapılır
geçilir. Gizli oylama dernek mührünü
ve oy vermenin bitiminden sonra açık
taşıyan zarf ve oy pusulalarının üyeler
tarafından gereği yapıldıktan sonra, yine dökümü yapılarak, belirlenen liste
kazanmış olur.
mühürlenmiş sandığa atılması ile yapılır
ve oy vermenin bitiminden sonra açık
Herhangi bir döneme ait aidat veya
diğer ödenti borcu olan üyelerin
dökümü yapılarak, belirlenen liste
kazanmış olur. Herhangi bir döneme
Genel Kurul toplantısında oy

ilişkin aidat borcu bulunan veya
üyeliği askıda bulunan veya üyeliği
kendiliğinden sona erme süreci
içerisinde bulunan üyelerin Genel
Kurul'a katılma, seçme ve seçilme
hakları yoktur.
Seçimler Olağan veya Olağanüstü Genel
Kurul Toplantılarında, Kurullarda Görev
Almaya Aday Olanların Adı, Soyadı ve
Aday Oldukları Görevleri Gösteren
Seçim Listesi önceden düzenlenmek
suretiyle yapılır. Yönetim Kurulu
Üyeleri(asil ve yedek), denetim
kurulu(asil ve yedek), Haysiyet Divanı
(asil ve yedek) isimleri yazılı olduğu
pusulalar ve liste üzerinde değişiklik
yapılamaz, değişiklik yapılırsa oy
pusulası geçersiz sayılır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE
YETKİLERİ :
Madde 24- Yönetim Kurulunun Görev ve
Yetkileri şunlardır:
a) Derneği temsil ve ilzam etmek ve
bu konuda kendi üyelerinden en az
iki (2) en fazla beş (5) kişiye yetki
vermek. Temsil görevi, yönetim
kurulunca, üyelerden birine veya bir
üçüncü kişiye verilebilir.
b) Asil Yönetim Kurulu üyeleri kendi
aralarından bir başkan seçerler.
c)
Yönetim kurulu aynı toplantıda en
az iki kişi olmak üzere yeterli sayıda
başkan vekili, bir sekreter, bir
sekreter yardımcısı, bir sayman, bir
sayman yardımcısı seçerek göreve
başlar. Yönetim Kurulu başkan,
başkan vekilleri, sekreter ve
sayman üyenin toplam sayısı asil
üye sayısının salt çoğunluğunu
geçemez ve 11 kişilik Yönetim
Kurullarında en çok üç başkan
vekili seçilir.
d) Genel
Kurulu
Olağan
ve
Olağanüstü
olarak
toplantıya
çağırmak;
e) Derneğe
üye
kabulünü
gerçekleştirmek;
f)
Kendi içinden ve/veya dışından
Üye kabul sürecini yürütecek
komisyon teşkil etmek
g)
Kendi içinden ve/veya dışından
Üye kabul sürecini yürütecek
komisyon teşkil etmek;
h)

Dernekten ayrılmak isteyen üyelerin
istifa dilekçelerini tebellüğ etmek ve

kullanma, organlara aday olma ve
seçilme hakkı yoktur.
Seçimler Olağan veya Olağanüstü Genel
Kurul Toplantılarında, Kurullarda Görev
Almaya Aday Olanların Adı, Soyadı ve
Aday Oldukları Görevleri Gösteren
Seçim Listesi önceden düzenlenmek
suretiyle yapılır. Yönetim Kurulu
Üyeleri(asil ve yedek), denetim
kurulu(asil ve yedek), Haysiyet Divanı
(asil ve yedek) isimleri yazılı olduğu
pusulalar ve liste üzerinde değişiklik
yapılamaz, değişiklik yapılırsa oy
pusulası geçersiz sayılır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE
YETKİLERİ :
Madde 24- Yönetim Kurulunun Görev ve
Yetkileri şunlardır:
a) Derneği temsil ve ilzam etmek ve
bu konuda kendi üyelerinden en
az iki (2) en fazla beş (5) kişiye
yetki vermek. Temsil görevi,
yönetim kurulunca, üyelerden
birine veya bir üçüncü kişiye
verilebilir.
b) Asil Yönetim Kurulu üyeleri kendi
aralarından bir başkan seçerler.
c)
Yönetim kurulu aynı toplantıda en
az iki kişi olmak üzere yeterli sayıda
başkan vekili, bir sekreter, bir
sekreter yardımcısı, bir sayman, bir
sayman yardımcısı seçerek göreve
başlar. Yönetim Kurulu başkan,
başkan vekilleri, sekreter ve
sayman üyenin toplam sayısı asil
üye sayısının salt çoğunluğunu
geçemez ve 11 kişilik Yönetim
Kurullarında en çok üç başkan
vekili seçilir.
d) Genel
Kurulu
Olağan
ve
Olağanüstü
olarak
toplantıya
çağırmak;
e) Derneğe
üye
kabulünü
gerçekleştirmek;
f)
Dernek faaliyetlerini yürütmek
üzere gerekli gördüğü sayıda ve
konularda Komisyonlar ve
Çalışma Grupları oluşturmak
g)
Kendi içinden ve/veya dışından
Üye kabul sürecini yürütecek
komisyon teşkil etmek;
h)
Gerçek kişi üyelikten tüzel kişi
üyeliğe geçiş başvurularını
değerlendirmek ve karara
bağlamak

i)

j)

k)

l)

m)
n)

o)

p)

q)

r)

istifa eden üyeye bildirmek.
Derneğin gelir ve gider hesaplarına
ilişkin işlemleri yapmak, yıllık
çalışma raporlarını ve bütçeyi
hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak.
Dernek gelirlerini en verimli şekilde
değerlendirmek amacıyla her türlü
işlemleri yapmak.
Dernek
tüzüğüne
ve
üyelik
sorumluluklarına, EGİAD üyelerinin
uymak zorunda olduğu iş ahlakı
ilkelerine
aykırı
davranış
ve
tutumda
bulunan
üyelerin
durumlarını
Haysiyet
Divanına
bildirmek,
Haysiyet
Divanının
kararına uygun olarak üye hakkında
işlem yapmak.
Derneğe aidat borcu bulunan üyeler
hakkında alacağın tahsili amacıyla
yasal işlem başlatmak;
Genel Sekreter’in tayini, istihdamı,
azli işlemlerini yürütmek.
Dernekte
üyelere
hizmet
maksadıyla çalıştırılacak personel
ve işçi alınmasına, çıkarılmasına
karar vermek. Dernek faaliyetleri ile
ilgili olarak üçüncü şahıslardan her
türlü hizmeti almak ve vermek. Bu
çerçevede Dernek adına üçüncü
kişiler ile sözleşmeler akdetmek.
Türk
vatandaşı
olmayanların
dernek üyeliğine kabulü halinde
bunların açık kimliği yazılı belgeyi
on gün içinde Mahalli Mülki
Amirliğine bildirmek.
Ayda en az üç defa toplanarak
derneğin işlerini görüşmek ve
yapılacak işler hakkında karar
almak.
Gerekli gördüğü takdirde çalışma
yöntemlerini yeniden düzenlemek
amacıyla iç tüzük, yönetmelik ve
yönergeler
hazırlamak
ve
uygulamak.
Dernek tüzüğünün ve mevzuatının
kendisine verdiği diğer işleri
yapmak ve yetkileri kullanmak.

i)

j)

k)

l)

m)

n)
o)

p)

q)

r)

s)
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI :
Madde 36a)

Dernekten ayrılmak isteyen üyelerin
istifa dilekçelerini tebellüğ etmek ve
gerekli işlemleri yaparak istifa
eden üyeye bildirmek.
Derneğin gelir ve gider hesaplarına
ilişkin işlemleri yapmak, yıllık
çalışma raporlarını ve bütçeyi
hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak.
Dernek gelirlerini en verimli şekilde
değerlendirmek amacıyla her türlü
işlemleri yapmak.
Dernek
tüzüğüne
ve
üyelik
sorumluluklarına, EGİAD üyelerinin
uymak zorunda olduğu iş ahlakı
ilkelerine
aykırı
davranış
ve
tutumda
bulunan
üyelerin
durumlarını
Haysiyet
Divanına
bildirmek,
Haysiyet
Divanının
kararına uygun olarak üye hakkında
işlem yapmak.
Derneğe aidat borcu bulunan üyeler
hakkında alacağın tahsili amacıyla
yasal işlem başlatmak;
Genel Sekreter’in tayini, istihdamı,
azli işlemlerini yürütmek.
Dernekte
üyelere
hizmet
maksadıyla çalıştırılacak personel
ve işçi alınmasına, çıkarılmasına
karar vermek. Dernek faaliyetleri ile
ilgili olarak üçüncü şahıslardan her
türlü hizmeti almak ve vermek. Bu
çerçevede Dernek adına üçüncü
kişiler ile sözleşmeler akdetmek.
Türk
vatandaşı
olmayanların
dernek üyeliğine kabulü halinde
bunların açık kimliği yazılı belgeyi
on gün içinde Mahalli Mülki
Amirliğine bildirmek.
Ayda en az üç defa toplanarak
derneğin işlerini görüşmek ve
yapılacak işler hakkında karar
almak.
Gerekli gördüğü takdirde çalışma
yöntemlerini yeniden düzenlemek
amacıyla iç tüzük, yönetmelik ve
yönergeler
hazırlamak
ve
uygulamak.
Dernek tüzüğünün ve mevzuatının
kendisine verdiği diğer işleri
yapmak ve yetkileri kullanmak.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI :
Üyelerden alınan, aylık veya yıllık Madde 36aidatlar. Üye aidat miktarı günün
koşullarına göre Genel Kurulca
a) Üyelerden alınan, aylık veya yıllık
belirlenir. Üyeliğe giriş ve çıkışta
aidatlar. Üye aidat miktarı günün
yıllık aidat için kıstelyevm uygulanır.
koşullarına göre Genel Kurulca

b)

c)

d)

e)
f)

Derneğe
yeni
giren
üyelerin
ödeyecekleri
Genel
Kurulca
belirlenen giriş aidatları ve katılma
payları
b)
Dernek yayınları, ilan gelirleri,
tertiplenecek
yemekli
toplantı,
piyango, balo, konser, yemekli
eğlence,
temsil,
konser
ve c)
konferans
gibi
faaliyetlerden
sağlanacak gelirler.
Bağışlar ve mevzuat hükümlerine
uygun olarak toplanacak yardımlar
ve sair gelirler.
Derneğin mal varlığından elde d)
edilecek gelirler,
Lokal gelirleri,
e)
f)
g)

belirlenir. Üyeliğe giriş ve çıkışta
yıllık
aidat
için
kıstelyevm
uygulanır.
Derneğe
yeni
giren
üyelerin
ödeyecekleri
Genel
Kurulca
belirlenen giriş aidatları ve katılma
payları
Dernek yayınları, ilan gelirleri,
tertiplenecek
yemekli
toplantı,
piyango, balo, konser, yemekli
eğlence,
temsil,
konser
ve
konferans
gibi
faaliyetlerden
sağlanacak gelirler.
Bağışlar ve mevzuat hükümlerine
uygun olarak toplanacak yardımlar
ve sair gelirler.
Derneğin mal varlığından elde
edilecek gelirler,
Ulusal
ve
uluslararası
projelerden elde edilecek gelirler,
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Merkezi, Lokal vb. gelirleri

