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VİZYON 
 

Ekonomik  ve sosyal yaşamın tüm alanlarında sürdürülebilir ve üstün değer yaratan lider 

sivil toplum kuruluşu olmak. 

 

MİSYON 
 

Sosyal sorumluluk bilinci ve paydaşların katkıları ile Türkiye’nin toplumsal rekabet 

gücünü arttırmak. 

 

 

DEĞERLERİMİZ 
 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Değerleri 

 Bireyin Üstünlüğü 

 Katılımcı Yönetim 

 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 

 

 

 

 

 

EGİAD Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan  

Ege Bölgesi’nin ve İzmir’in ilk Sivil Toplum Kuruluşu’dur.  
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KALİTE POLİTİKAMIZ 
 

EGE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ (EGİAD), 
 

bir sivil toplum kuruluşu olarak demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, 
Atatürkçü ve çağdaş bir anlayışla Türkiye'de öncelikle Ege Bölgesi’ndeki 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, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki 
benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin 

yararlanmasını amaçlar. 
Kuruluş amaçları ve faaliyet konuları tüzüğünde açıkça belirtilen derneğimizin kalite 

politikası, üyelerimize ve topluma yönelik tanımlanmış amaçlarımızı gerçekleştirmek üzere 
etkinliklerini yürütürken üyelerimizin ve çalışanlarımızın katılımıyla, 

dernek tüzüğüne, yasalara ve kalite yönetim sisteminin koşullarına uygun olarak, 
üyelerimizin memnuniyetini ve derneğimizin altyapısını geliştirip, sürekliliğini sağlamak ve 
tüm paydaşlarımıza yararlı olmak üzere çevreye duyarlı projelerle, kalite yönetim sistemini 

sürekli iyileştirerek etkinliğini arttırmaktır. 
 
 
 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ 

 
Ege Genç İşadamları Derneği, bir sivil toplum kuruluşu olarak demokrasi ve insan hakları 

evrensel ilkelerine bağlı, Atatürkçü ve çağdaş bir anlayışla 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, mevcut yasalar 

çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle 
üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlar. 

Kuruluş amaçları ve faaliyet konuları tüzüğünde açıkça belirtilen derneğimizin müşteri 
memnuniyeti politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

EGİAD, talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve 
gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği, 

aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin 
sürekli yapıldığı, tüm paydaşları ile ilişkilerinde şeffaflığı esas almış, tüm 

memnuniyetsizliklerin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş, paydaş odaklı bir yönetim 
sistemi taahhüt etmektedir. 

 
 
 

  
 EGİAD  

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve 
ISO 10002:2006 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ  

BELGESİNE SAHİPTİR 
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EGİAD YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
 

AYDIN BUĞRA İLTER  Yönetim Kurulu Başkanı 

ALİ BARÇIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

MUSTAFA ASLAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

ÖVÜNÇ EMRE Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

ANIL YÜKSEL Yönetim Kurulu Sekreteri 

MAHİR KAPLAN Yönetim Kurulu Saymanı 

İ.ZEHRA DEMİRAKÇA  Yönetim Kurulu Sekreter Yrd. 

TOLGA ŞEKERCİOĞLU  Yönetim Kurulu Sayman Yrd. 

GÖKMEN ULUSOY Yönetim Kurulu Üyesi 

EMRE TÜJÜMET Yönetim Kurulu Üyesi 

DİDEM VERYERİ  Yönetim Kurulu Üyesi 

BARAN KAYHAN  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 

BARIŞ KAŞKA  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 

BİLGE GÜRE Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 

DENİZ KÜÇÜKKURT  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 

EKİN PEHLİVANOĞLU  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 

ELİF KOÇ  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 

ERTUĞ CAN Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 

FEYZİ KAYA  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 

M.KAAN ÖZHELVACI  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 

MESUT ÖZDAMAR Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 

SEZAİ NÜZHET NOYAN  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 

PROF.DR. MUSTAFA TANYERİ Genel Sekreter 
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EGİAD DANIŞMA KURULU ÜYELERİ 
 

Şükrü Ünlütürk EGİAD Danışma Kurulu Başkanı 

Oğuz Özkardeş EGİAD Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı 

Uğur Yüce EGİAD Danışma Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı  

Kemal Çolakoğlu EGİAD Danışma Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı  

Oğuz Tatış EGİAD Danışma Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı  

Uğur Barkan EGİAD Danışma Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı  

Ender Yorgancılar EGİAD Danışma Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı  

Bülent Zarif Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi 

Deniz Sipahi Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi 

Ekrem Demirtaş İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Ercan Demir Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni 

Faruk Güler ESBAŞ CEO 

Hasan Denizkurdu Denizkurdu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı  

İdil Yiğitbaşı  Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Neşe Gök İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Osman Gençer Habertürk Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü 

Önder Türkkanı Arkas Holding CEO 

Öner Akgerman AKG Grubu Yönetim Kurulu Üyesi 

Prof.Dr. Necdet Budak Ege Üniversitesi Rektörü  

Prof.Dr. Erdal Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü  

Prof.Dr. Mustafa Güden Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü  

Prof.Dr. Mehmet Tokaç İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü  

Prof.Dr. F. N. Can Şımga Muğan İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü 

Prof.Dr. M.Cemali Dinçer Yaşar Üniversitesi Rektörü  

Prof.Dr. Mustafa Berktaş Bakırçay Üniversitesi Rektörü 

Prof.Dr. Bedriye Tunçsiper İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü 

Rebii Akdurak İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı 

Sabri Ünlütürk Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı 

Salih Esen Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı 

Sıtkı Şükürer BASİFED Danışma Kurulu Başkanı 

Sümer Tömek Bayındır TAİDER Uluslararası FBN Polaris Komitesi Temsilcisi  

Ünal Kocaman  CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş. İcra Kurulu Başkanı 

Filip Minasyan  EGİAD Üyesi 

Özer Öztürk EGİAD Üyesi 

Serkan İpek EGİAD Üyesi 

Süleyman Tutum EGİAD Üyesi 

Yiğit Tatış EGİAD Üyesi 

Fatih Uysal EGİAD Üyesi 

Gökçe Baysak EGİAD Üyesi 

Halil Nadas EGİAD Üyesi 

Levent Atay EGİAD Üyesi 

Nazif Ulusoy EGİAD Üyesi 

Reşat Moral EGİAD Üyesi 

Tamer Ustaoğlu EGİAD Üyesi 

Turan Göksan EGİAD Üyesi 

Uğur Altuğ EGİAD Üyesi 

Ulaş Canbaz EGİAD Üyesi 

Yonca Güngör EGİAD Üyesi 
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EGİAD KURULLAR 
 

HAYSİYET KURULU 
 
 

Asil  Yedek  

HALİT ÇİM  ABDULLAH BURÇİN KAPUKAYA  

MUSTAFA KURDAK BORA TEMİZ  

ORKUN ÜRKMEZ SİNEM BAĞCI 

 
DENETLEME KURULU  

 
 

Asil Yedek  

GÖKÇE BAYSAK BAŞAK ÇAYIR  

ÖZGÜR USLUER  EMRE BAŞTERZİ  

İ.UĞUR ALTUĞ  SEZGİN ÖZBEY  

 
YAYIN TAKIMI 

 

 

FATİH MEHMET SANCAK - IRMAK TAN - OLGAR ERDOĞANLAR - ONUR ÖKTEM 
 

 
14.DÖNEM KOMİSYONLAR 

 

 

KURUMSAL YÖNETİM VE SOSYAL SORUMLULUK KOMİSYONU  
 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU  
 

ÜYE İLİŞKİLERİ VE İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU 
 

PAYDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ KOMİSYONU 
 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU 
 

YENİ ÜYE KABUL KOMİSYONU 
 

FAHRİ ÜYELER KOMİSYONU 
 

GENÇLİK KOMİSYONU 
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EGİAD MELEKLERİ İCRA KURULU 
 

ALİ BARÇIN- AVNİ YELKENBİÇER - FATİH AVCI - FREDERİC FATİH PAGY  
 

LEVENT KUŞGÖZ -YONCA GÜNGÖR- ÖZÜM İLTER DEMİRCİ 
 

 

DENETİM KOMİTESİ 
 

MUSTAFA ASLAN – EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

BARAN KAYHAN – EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi 

FEYZİ KAYA – EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi  

 

 

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 
 

ALİ BARÇIN – EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

ÖVÜNÇ EMRE – EGİAD Yönetim Başkan Vekili 

ANIL YÜKSEL – EGİAD Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi  
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EGİAD ORGANİZASYON ŞEMASI 
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EGİAD 14.DÖNEM KOMİSYONLAR 

 

1)ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU 
 
Görev tanımı :  
 

 Yabancı GİAD’lar ile ilişkiler, ortak etkinlik ve ziyaretler 
 Genel katılımlı yurt dışı gezileri 
 Sektörel nitelikli yurt dışı gezileri 
 Yurt dışından sektörel misyon heyetlerinin davet edilmesi 
 Türkiye’deki ve İzmir’deki yabancı misyon temsilcileri ile ilişkiler 

 

2) ÜYE İLİŞKİLERİ VE İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU 

Görev tanımı: 

 Ticaret köprüsü, iş zirveleri vb. iş geliştirme amaçlı organizasyonlar 
 EGİAD Üyelerinin faaliyetlere aktif katılımı için yönetim kurulu, sosyal komisyon ve 

paydaş ilişkileri yönetimi komisyonu ile ortak çalışmalar yapılması 
 Yeni ve kaliteli üyelerin derneğe kazandırılması ve EGİAD’ın gücünü artırması için 

çalışmalar yapılması 
 Aidiyet geliştirmeye yönelik faaliyetler 
 Yönetim ve üyeler arasındaki iç iletişimi güçlendirecek ve geliştirecek çalışmalar 

yapılması 
 

3) PAYDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ  

Görev Tanımı:  

 Diğer STK’lar ile ilişkiler 
 Üye olunan Federasyon ve Konfederasyonlar ile ilişkiler ve bunlar ile ortak projeler 

gerçekleştirilmesi 
 Odalar, borsalar, meslek kuruluşları ve yerel yönetimler ile ilişkiler, sorunların 

aktarılması ve ortak projeler geliştirilmesi 
 Parlamento ve bürokrasi ile ilişkiler, iş hayatına ilişkin sorunların belirlenmesi ve 

ilgili mercilere iletilmesi 
 Medya ile ilişkiler 
 Toplum ile ilişkiler ve derneğin tanınırlığın artırılmasına ilişkin faaliyetler 
 Üniversiteler ve gençlik ile ilişkiler: Bu kapsamda her komisyona konu ve çalışma 

alanı ile ilgili üniversitelerden genç öğrencilerin davet edilmesi ve/veya sadece 
üniversite öğrencilerinden oluşan bir gençlik komisyonunun kurulması 
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4) SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU 

 

Görev tanımı :  

 Üyeler arası sinerji ve kaynaşmayı sağlayacak faaliyetler 
 Aylık bölgesel yemeklerin organize edilmesi 
 Happy hourların organize edilmesi 
 Her ay bizbize yemeklerinin organize edilmesi 
 Paydaşlar ile İlişkiler ve Üye İlişkileri ve İş Geliştirme Komisyonu ile ortak çalışmalar 

yapılması 

5) KURUMSAL YÖNETİM VE SOSYAL SORUMLULUK & EĞİTİM VE 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU  

Görev tanımı :  

 Derneğin kurumsallaşmasına yönelik faaliyetlerin planlaması ve icrası 
 Aile şirketleri ve aile şirketlerinin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar 
 Kurum içi girişimcilik ve şirket içi girişimcilik çalışmaları 
 Ortak sosyal sorumluluk projesi 
 Sosyal Kuluçka Merkezi kurulması 
 Üyelerden gelecek talep ve tespit edilecek konularda çalışmalar yapılması, öneriler 

getirilmesi, ihtiyaç analizleri, eğitim ve raporların oluşturulması için gerekli 
koordinasyon ve çalışmanın yapılması 

 Eğitim ve seminer konularının, içeriklerinin ve takvimlerinin planlanması 
 Üyeler ve paydaşlara açık seminer, konferans ve bilgilendirme toplantılarının 

planlanması ve yürütülmesi 
 Yarın ve Beyond dergilerine ilişkin içerik önerileri ve desteğin verilmesi  

 

 

6) YENİ ÜYE KABUL KOMİSYONU 

Görev tanımı : 

 Yeni üye adaylarının başvuru formlarının öncelikle Genel Sekreter tarafından Tüzüğün 7. 
maddesinde öngörülen şartların karşılanıp karşılanmadığı açısından kontrol edilmesi 

 Gerekli şartları taşıyan adayın/adayların formları Üye Kabul Komisyonu üyelerine 
iletilmesi 

 Komisyon üye adayını/adaylarını başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün 
içerisinde ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirilmesi 

 Üye Kabul Komisyonu tarafından üye adayı/adayları ile ilgili görüşün yazılı olarak 
bildirilmesi 
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7) FAHRİ ÜYELER KOMİSYONU  

Görev tanımı  

Derneğin fahri üyelerinden oluşan Komisyon;  
 Derneğin faaliyetlerine yönelik proje ve fikirler üreterek, Yönetim Kuruluna öneriler 

sunulması 
 Fahri üyelerin derneğin faaliyetlerine aktif katılımının teşvik edilmesi 
 Fahri üyeler arasındaki birlik ve beraberliğin geliştirilmesi 
 Yeni üyelere bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması 
 Fahri üyelerin derneğe aidiyet duygularının arttırılması 
 Eski ve yeni üyeler arasındaki iletişimin sağlanması 

 
 

8) GENÇLİK KOMİSYONU 

Görev tanımı 

EGİAD bünyesinde, İzmir ve çevresindeki üniversite öğrencilerinden oluşan EGİAD Gençlik 
Komisyonu ; 

 Gençlerin fikirleri doğrultusunda çeşitli projelerin hayata geçirilmesi  
 EGİAD’ın gençlik projeleri kapsamında planladığı faaliyetlere gençlerin desteğinin 

sağlanması 
 Gençlik, sosyal sorumluluk, girişimcilik, sosyal girişimcilik, göç ve kentsel yaşama 

uyum, üniversite – sanayi iş birliği gibi birçok alanda çalışma yapılması 
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EGİAD 

Paydaşları 

 

 

 

 

 

 

  

    ÜYELER 

ÇALIŞANLAR 

KURUMSAL ÜYELİKLER 

EGİFED-TÜGİK 

BASİFED-TÜRKONFED 

EGEV 

İZMİR BAŞKANLAR KURULU 
 

İZMİR EKONOMİK KALKINMA 

KOORDİNASYON KURULU 

ORTAKLIKLAR 

 EMBRYONIKS Teknoloji Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. 

 

 İzmir Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi A.Ş. 

DİĞER 

STK’LAR  

ODALAR VE 

BORSALAR 

ÜNİVERSİTELER 

TOPLUM 
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EGİAD YÖNETİM POLİTİKALARI: 

EGİAD Yönetim Kurulları ve diğer yönetim organları çalışmalarında Kalite Güvence Sistemi, 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), T.C. Anayasası ve 
yürürlükteki T.C. yasaları ile EGİAD Tüzüğünde belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda 
belirlenen aşağıdaki politikaları uygulamaktadır. 

Bilgilendirme Politikası 

EGİAD’ın gerçekleştirdiği etkinlikler tüm üyelere ve dış paydaşları ilgilendiren konular ise çeşitli 
iletişim araçlarıyla şeffaflık, doğru bilgi paylaşımı ve süreklilik esasına göre kamuoyuyla 
paylaşılır. Bu sürekli bilgi paylaşımı üyeler ve dış paydaşlarla e-posta, web sitesi, portal, sosyal 
medya, Derneğin periyodik yayınları olan dergiler, haftalık, aylık bültenler ve ayrıca basın 
bültenleri ve basın toplantıları yoluyla her türlü sağlanmaktadır. (Bkz. EGİAD Yarın Dergisi 
Faaliyetler Bölümü, EGİAD Haftalık Cuma Duyuruları, EGİAD Aylık Bülten ) Derneğe ait mali 
tablo ve raporlar, faaliyet raporları, araştırma raporları, basın açıklamaları ve süreli yayınlar 
web sitesinde yayınlanmaktadır. 

EGİAD etkinlikleri ve duyuruları önceden e-posta, web sitesi, sosyal medya ve kısa mesajla tüm 
üyelerine duyurulmaktadır ve etkinlik tarihine kadar birkaç kez hatırlatma duyuruları 
yapılmaktadır. Ayrıca iç ve dış paydaşlardan Derneğin faaliyetlerine ilişkin sıkça gelen soruları 
cevaplamak üzere EGİAD web sayfasında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümü oluşturulmuştur.  

EGİAD gündemde yer alan ve kamuoyunu ilgilendiren gelişmelerle ilgili görüşlerini basın 
açıklamaları yoluyla paylaşır. Ayrıca Derneğe ve Dernek Başkanı’na basın tarafından yöneltilen 
soru ve görüş talepleri açıklıkla yanıtlanır. EGİAD kamuoyuna yönelik hazırladığı araştırma 
raporları ve öneri raporlarını basın toplantıları yoluyla tüm kamuoyuna duyurur. Söz konusu 
raporlar ilgili kurumlara gönderilir ve web sitesinde yayınlanır.  

EGİAD ayrıca misyon ve vizyonu ile faaliyet alanı çerçevesinde üyelerini ilgilendiren konularda 
seminer, söyleşi, konferans ve çalıştaylar düzenler. Ayrıca çeşitli konularda düzenlediği eğitim 
programları ile üyelerinin ve üye dışındaki hedef kitlelerin bilgilenmesini sağlar. 

İnsan Kaynakları Politikası 

EGİAD ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Kalite El Kitabı ve İnsan Kaynakları 
Prosedürü ile personel ihtiyacının belirlenmesi ve temini, personel uyum süreci ve personel 
yönetimi konuları belirlenmiştir. Ayrıca EGİAD Organizasyon El Kitabı’nda görev tanımları açık 
ve ayrıntılı olarak tanımlanmış, söz konusu görevlere uygunluk kriterleri belirlenmiştir. Dernek 
idari işleri, EGİAD Organizasyon El Kitabı’nda yer alan görev tanımları kapsamında 
yürütülmektedir.  

Tazminat Politikası 

Çalışma mevzuatı, Borçlar Kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü 
konudaki tazminat yükümlülükleri yerine getirilmektedir. 
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Ücretlendirme Politikası 

Çalışanların zam oranları her yıl Ocak ayında bir önceki yıl gerçekleşen TÜFE oranı esas alınarak 

YK tarafından yapılan performans değerlendirmesi çerçevesinde belirlenmektedir. 

Bağış ve Yardım Politikası 

Derneklerin yapacağı bağış ve yardımlarla, alacağı bağış ve yardımlar Medeni Kanun ve 

Dernekler Kanunu ile belirlenmiş yasal düzenlemelere tabi olduğu için bu çerçevede 

yürütülmektedir.  

Eğitim Politikası 

EGİAD’da Yönetim Kurulları 2 yıllık dönemlerle seçilip iş başına geldiklerinde gerek daha önceki 

dönemlerde belirlenmiş eğitim ihtiyaçları, gerekse yeni dönemde yapılacak eğitim programları 

ile ilgili üyelerden geri bildirimler değerlendirilerek 3 aylık, yıllık ve dönemlik eğitim hedefleri 

belirlenmektedir. Dönem içerisinde ortaya çıkacak spesifik eğitim ihtiyaçları ayrıca 

değerlendirilerek gerekirse eğitim programına alınmaktadır. Planlanan ve alınan eğitimler 

“Eğitim Prosedürü” kapsamında yer alan takip formları ile izlenmektedir.  

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikaları Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 

çerçevesinde yürütülmektedir. EGİAD UN Global Compact resmi imzacısı kuruluşlar arasında yer 

almakta ve iki yılda bir bu konuda hazırladığı raporu Birleşmiş Milletlere sunmaktadır. (Bkz. 

2012-2014 COE) 

Her yönetim döneminde çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik yapılan sürdürülebilir nitelikteki 

çeşitli projelerin yanı sıra EGİAD dış paydaşları tarafından gerçekleştirilen kurumsal sosyal 

sorumluluk çalışmalarına da aktif destek vermektedir. Bu kapsamda, eğitimin bir ülkenin 

geleceği için taşıdığı önemi dikkate alarak 2004 yılında üyelerinin katkılarıyla modern bir 

ilköğretim okulu inşa ederek Milli Eğitime bağışlamıştır. Okulumuz halen Urla’da EGİAD 

Ortaokulu olarak hizmet vermekte olup Derneğimizin desteği devam etmektedir. 

Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında İzmir’deki üniversitelerin Meslek Yüksek Okullarındaki 

öğrencilere yönelik düzenlenen 10 haftalık kişisel gelişim eğitim programını içeren “EGİAD 

Hayat Okulu”, kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklarımızın gelişimini desteklemeye yönelik 

“EGİAD Bizim Çocuklarımız” ve “Geleneksel Huzurevi Sakinleri ile İftar Etkinliği” örnek 

gösterilebilir.  

STK İç Denetim Sistemi 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO10002:2006 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti 

Yönetimi Sistemi çerçevesinde her yıl bir kez iç denetim ve yönetimi gözden geçirme toplantısı 

yapılmaktadır. Bu kapsamda kalite yönetim faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal yönetim 

faaliyetleri de gözden geçirilir.  Kurumsal hedefler “Hedef Takip Tablosu” ile izlenir. 
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Tüzük gereği her yıl yapılan Genel Kurul toplantıları öncesinde EGİAD Denetleme Kurulu 

tarafından bir denetim raporu hazırlanır ve Genel Kurula sunulur. Her Genel Kurulda Dernek 

faaliyetleri, bütçe ve bilanço bir faaliyet raporu şeklinde ayrıntılı olarak üyelere sunulur. 

Ayrıca, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, Derneğin planlanan ve 

gerçekleşen etkinliklerinin Derneğin tüzüğüne uygun şekilde gerçekleştirilmesini, defter, hesap 

ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını takip eder.  Üç 

ayda bir toplanan Komite toplantı sonuçlarını EGİAD Yönetim Kurulu’na raporlar. 

Diğer taraftan Yönetim Kurulu her altı ayda bir değerlendirme toplantısı yaparak planlanan ve 

gerçekleşen faaliyetleri izler, atılması gereken adımlara ilişkin yol haritası belirler. Planlanan ve 

gerçekleşen faaliyetler “Proje Takip Tablosu” ile güncel olarak izlenir.  

Dış Denetim 

EGİAD gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi, aylık, üç aylık ve yıllık mali tabloların 

hazırlanması, vergi, SGK prim ödemeleri ve diğer yükümlülüklere esas olacak tahakkukların 

takibi anlaşmalı bir mali müşavirlik şirketi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, 2016 yılından 

itibaren başlamak üzere derneğin özel amaçlı dış denetim raporlarının yaptırılması için KPMG 

şirketi ile sözleşme imzalanmıştır. 

Etik İlke ve Kurallar 

EGİAD Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısıdır. Temel olarak söz konusu 

Sözleşmenin ilkelerini benimsemiştir. Ayrıca STK olarak uzun yıllar önce Tüzüğü’ne EGİAD 

üyelerinin uymakla yükümlü oldukları iş ahlakı ilkeleri eklenmiştir. Bu ilkelerin tüzükte yer 

almasının temel amacı EGİAD üyelerinin aşağıdaki konularda ortak bir paydada buluşmasını 

sağlayacak kuralları belirlemektir: 

1)Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş ahlakı ilkelerini tanımlamak, 

2)İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak, 

3)İş ahlakına uymayan tutum ve davranışların yaygınlaşmasını önlemek, 

4)İş aleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine 

çaba göstermek  

 

(EGİAD ÜYELERİNİN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI İŞ AHLAKI İLKELERİ için Bkz. EGİAD 

Tüzüğü Md.45) 

EGİAD bu ilkelerin yanısıra Yönetim Kurullarına ve diğer organlara faaliyetlerinde rehber olacak 

temel politikaları belirlemiştir.  

Bunlar: 

 Eşitlik 

Cinsiyet, din, dil, ırk, mezhep farklılığı gözetmeden her üyeye eşit davranır. Toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği ile mücadele ilkesini benimseyen EGİAD, çeşitli görevlere atanma, aday olma, seçme ve 

seçilme haklarının kullanılmasında cinsiyet ayrımcılığı yapmaz ve yapılmasına izin vermez. 
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 Siyasete eşit yaklaşım 

EGİAD her siyasi partiye eşit mesafededir. Görüşlerini ve kurumsal kimliğini herhangi bir siyasi 

ve politik yaklaşıma dayandırmaktan veya malzeme yapmaktan kaçınır.  

 Dürüstlük ve Şeffaflık 

Yönetim Kurulu, Üyeleri ve Çalışanları tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve 

dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Tüm iletişim kanallarını kullanırken şeffaf ve 

dürüst bilgi verir. 

 Gönüllü, Çoğulcu Katılımcılık 

EGİAD tüm faaliyetlerini Yönetim Kurulu üyeleri, Komisyon üyeleri başta olmak üzere tüm 

üyelerinin katılımı ve desteği ile yürütür. Çoğulcu ve demokratik bir ortamda alınan kararlar ile 

yürütülen Dernek faaliyetleri gönüllülük esasıyla gerçekleştirilir.  

Komisyonlar ve Yönetim Kurulu etkileşim halinde birlikte çalışırlar.  

Yönetim Kurulu sadece asil üyelerle değil, yedek üyelerin de katılımıyla toplanır. Her Yönetim 

Kurulu üyesinin sorumluluk alanı ve görevi belirlenmiştir.  

Ayrıca sadece iç paydaşları olan üyelerle değil dış paydaşları ile de iletişim, etkileşim ve işbirliği 

ile çalışır. 

 Üye Odaklı Yaklaşım 

EGİAD, Tüzüğü çerçevesinde gerçekleştirdiği hizmetleri üyelerinin yararına olacak şekilde, üye 

memnuniyet ve beklentilerini karşılama hedefiyle oluşturur.  

 Amaç ve misyona bağlılık 

Yönetim Kurulu, Çalışanları ve Üyeleri, derneğin amaçlarına, vizyon ve misyonuna uygun 

davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve EGİAD’ın kurumsal hedefleri doğrultusunda 

hareket ederler. 

 Çıkar çatışmasından kaçınma 

Çıkar çatışması; yönetim kurulu, yöneticiler, diğer çalışanlar ve üyelerin görevlerini tarafsız ve 

objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide 

bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer 

yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder. 

Herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar 

çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz çıkar 

çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendini uzak tutar. Bu kapsamda olmak üzere; 

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile Dernek çalışanlarının kendilerine, eşlerine, 

üçüncü dereceye kadar olan kan ve ikinci dereceye kadar olan kayın hısımları ile evlatlıklarına, 

ayrıca tüm bu kişilerin sermayesinde çoğunluk sahibi oldukları ve / veya yönetimine katıldıkları 

ya da danışmanlık yaptıkları şirketler ve kurumlara Dernek taşınmazlarının satışı yapılamaz. 

Bu kişilerin Dernek taşınmazlarını satın alma teklifleri geçerli teklif olarak kabul edilemeyeceği 

gibi,  Dernek taşınmazlarının açık artırmalarına da kabul edilmezler. Aynı şekilde; Yönetim 

Kurulu Başkanı, üyeleri ve Dernek çalışanları ile bu kişilerin birinci dereceden kan ve sıhri 

hısımlarının sermayesini ve yönetimini kontrol ettiği şirketlerden herhangi bir şekilde satın 

alma yapılmaz. 
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Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya 

uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Bknz: Tüzük Mad.13 

 Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması 

EGİAD üyeleri, gönüllü veya profesyonel çalışanlar;  görev, unvan ve yetkilerini kullanarak 

kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar. 

Akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle 

ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar. 

EGİAD çalışanları, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri 

resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya 

dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, 

görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya 

kişiye açıklayamazlar. 

 Dernek kaynaklarının kullanımı 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler, Çalışanlar ve Dernek Üyeleri, Dernek’e ait bina ve taşıtlar ile 

diğer kaynaklarını amaç ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar. Bunları 

korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar. 

 Savurganlıktan kaçınma 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çalışanları, Derneğe ait kaynakların kullanımında israf ve 

savurganlıktan kaçınır. Mesai süresini, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, 

verimli ve tutumlu davranır. 

 Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan 

Yönetim Kurulu Üyeleri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak Derneği bağlayıcı 

açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez. 

 Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık 

Yönetim Kurulu, üyeleri ve kamuoyunun bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olur. İlgili 

kanunların izin verdiği çerçevede, Derneğin faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla 

kamuoyunun bilgisine sunar. Dernek hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, 

olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya 

tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak 

etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat eder. 

 Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu 

Yönetim Kurulu ve Yöneticiler, Dernek hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları 

ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman 

açık ve hazır olurlar. Derneğin amaç ve politikalarına ve menfaatlerine uygun olmayan işlem 

veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar. 

Çalışanların hukuka aykırı ya da usulsüz işlemler yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri 

alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda 

uygun çalışmalar yapmayı, çalışanların karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda 

dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla çalışanlara örnek olmayı kapsar. 
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EGE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ  

DERNEĞİN ADI: 
Madde 1- Derneğin adı EGE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ'dir. Dernek kısaca EGİAD olarak 
anılabilir. 
 
DERNEĞİN MERKEZİ: 
Madde 2-Derneğin Genel Merkezi Konak/İZMİR ilindedir. Şubesi yoktur. Lokal açabilir. 
 
DERNEĞİN AMACI : 
Madde 3- 
a) 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'de 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 
aydınlatmak, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini 
geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlar. 
 
DERNEĞİN FAALİYET KONUSU VE ALANI : 
Madde 4- Dernek yukarıdaki amacını gerçekleştirebilmek için; 
a) Üyelerin ithalat, ihracat, yatırım, işletmecilik ve yönetim konularında güncel gelişmelerden 
bilgilenmesini sağlamak ve iştigal konularındaki mal ve hizmet arzını kolaylaştırmak üzere kurs, 
seminer, sempozyum, konferans, inceleme gezileri ve bunun gibi etkinlikler düzenler. Bu konularda 
uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların katkısıyla raporlar hazırlar, üyelerin ve toplumun yararına sunar.  
b) Yurt içi ve yurt dışındaki sergi ve fuarlar hakkında üyelerini bilgilendirir, gerektiğinde sergi 
ve fuarlar düzenler veya bu fuarlara katılır. 
c) Üyeler arasındaki iletişimin sağlanması ve gelişmelerden haberdar edilmesi için periyodik 
bülten veya dergiler çıkarır, mevcut yayınlarda ilan yoluyla tanıtım ve duyurularda bulunur. 
d) Üniversite - iş dünyası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik her türlü projeye ve girişimlere 
katkıda bulunur.  
e) Ege Bölgesi içerisinde ve gerektiğinde Türkiye sınırları içerisinde maddi ve manevi yardım 
ihtiyacı içerisindeki kişi ve kurumlara yardım sağlamak adına yasal mevzuata uygun olarak 
projeler üretir, bağışta veya hibede bulunur. 
f) Ege'nin ekonomik, sosyal ve kültürel yöndeki gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuş veya 
kurulacak vakıflara kurucu üye veya üye olarak katılır. 
g) Gençliğin sosyal sorumluluk bilinci ile yetişmesini ve kültür, sanat ve spor faaliyetlerine 
aktif katılımını sağlamak amacıyla gerektiğinde ilgili kurumlardan gerekli izinler alınması şartıyla 
konserler, spor yarışmaları, sergiler, şiir ve resim yarışmaları ve sair etkinlikler düzenler. Bu amaca 
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hizmet etmek üzere tiyatro topluluğu, senfoni orkestrası, koro ve sair kültür ve sanat birimlerinin 
kurulmasını sağlar, destek verir organizasyonlarına katılır. 
h) Dernek, merkezi ve amacına uygun faaliyetleri ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde her 
türlü hakkı tasarruf edebilir. 
i) Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş, kurulacak uluslararası 
dernek, kuruluş veya üst kuruluşlara yasal gerekler yerine getirildikten sonra katılabilir veya 
bunlarla işbirliği yapabilir. 
Derneğin Faaliyet Alanı: 
Dernek, sosyal ve mesleki dayanışma alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. 
 
DERNEĞİN KURUCULARI : 
Madde 5- Derneğin Kurucu Üyeleri : 
1) Hüsnü Bülent ŞENOCAK, Sanayici, İzmir 1954 doğumlu, Mustafa Bey Caddesi No:26/13 
İzmir'de mukim. T.C. Uyruklu. 
2) Alpan VERYERİ, İşletmeci, İzmir 1959 doğumlu. Mithatpaşa Cad. 722/7 İzmir'de mükim. 
T.C. uyruklu. 
3) Fatih BEŞER, Sanayici, İzmir 1956 doğumlu. Plevne Bulv. No:18 D:16 Alsancak İzmir'de 
mukim T.C. uyruklu. 
4) İbrahim İZMİT, Mimar İzmir 1947 doğumlu. Mithatpaşa Cad. No:610/16 İzmir'de mukim. 
T.C. uyruklu. 
5) Ahmet Oğuz ÖZKARDEŞ, Finansal Bilgi Sistem Uzmanı. İzmir 1961 doğumlu. Atatürk Cad. 
No:338 Kat:3 Alsancak İzmir'de mukim. T.C. uyruklu. 
6) Mustafa ORCANER, Ekonomist, İzmir 1963 doğumlu. Mithatpaşa Cad. No:614/2 İzmir'de 
mukim. T.C. uyruklu. 
7) Mehmet Bülent EGELİ, İşletmeci, İzmir 1954 doğumlu. 1379 Sok. No:16-B-3 Alsancak 
İzmir'de mukim. T.C. uyruklu. 
8) Asım SÖZER, Tüccar. Acıpayam 1958 doğumlu. Mithatpaşa Cad. 240/17 Karataş/ İzmir'de 
mukim. T.C. uyruklu. 
9) Can YAŞAL, İktisatçı. İzmir 1958 doğumlu, Plevne Bulv. 1398 Sok. No:1/14 
Alsancak/İzmir'de mukim. T.C. uyruklu. 
10) Ahmet Cemal ÖZGÖRKEY, Sanayici, İzmir 1959 doğumlu, 1481 Sok. İskele Apt. No:1 
Alsancak/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
11) Ender YORGANCILAR, Tüccar, İzmir 1957 doğumlu, Yalı Cad. No:392/6 Karşıyaka/İzmir'de 
mukim, T.C. uyruklu. 
12) Cem MUSULLUGİL, Tüccar, İzmir 1956 doğumlu, Ali Çetinkaya Bulv. No:13/12 İzmir'de 
mukim, T.C. uyruklu. 
13) Eşref BALTALI, İnşaat Mühendisi, 1957 doğumlu, 1408 Sok. No:2/14 Alsancak/İzmir'de 
mukim, T.C. uyruklu. 
14) Kazım Kürşat KAVADARLI, İktisatçı, Ödemiş 1956 doğumlu, Erzene Mah. 102 Sok. No:4 
Bornova/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
15) Cumhur ŞENOLSUN, Gümrük Komisyoncusu, Karşıyaka 1959 doğumlu, 1787/1 sok. Efes 
Apt. Karşıyaka/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
16) Hayri DURSUNOĞLU, Sanayici, İzmir 1947 doğumlu, Mithatpaşa Cad. No:1136/3 
Konak/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
17) Cihan AKİŞ, Sanayici, Salihli 1955 doğumlu, Atatürk Cad. No:266 Kat:7 Alsancak/İzmir'de 
mukim, T.C. uyruklu. 
18) Yaşar Bengi BABAN, Tüccar, Denizli 1957 doğumlu, 1382 Sok. No:16/9 Alsancak/İzmir'de 
mukim, T.C. uyruklu. 
19) Raşit KAYIRA, Sanayici, İzmir 1959 doğumlu, 1382 Sok. No:4/6 Alsancak/İzmir'de mukim, 
T.C. uyruklu. 
20) Abdullah KÜLAHÇIOĞLU, Sanayici, İzmir 1961 doğumlu, Mithatpaşa Cad. No:804/4 
Köprü/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
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21) Mehmet Ender SOYAÇIKGÖZ, İnşaat Müteahhiti, Develi 1952 doğumlu, Mithatpaşa Cad. 
No:848 Kat: 5 D:10 Sadıkbey/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
22) Ali Tarık MANOĞLU, Finansmancı, Karşıyaka 1953 doğumlu, Atatürk Cad. 332/8 
Alsancak/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
23) Osman Alp BAYRAKTAR, Pazarlama, Ankara 1957 doğumlu, 156 Sok. No:25/9 
Bornova/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
24) Ersan YILDIRIM, İşletmeci, İzmir 1959 doğumlu, 1381 Sok. No:9 Kat:2/3 Alsancak/İzmir'de 
mukim, T.C. uyruklu. 
25) Ali Celal ERGİN, Kimya Mühendisi, İzmir 1956 doğumlu, Cemal Gürsel Cad. No:434/2 D:17 
Karşıyaka/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
26) Tufan MUŞKARA, Sanayici, İzmir 1951 doğumlu, Cumhuriyet Bulv. No:167/5-D 
Alsancak/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
27) Mehmet Uğur BARKAN, Sanayici, Karşıyaka 1956 doğumlu, 1700 Yalı Cad. İplikçi Apt. 
No:340 D:6 Karşıyaka/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
28) Talat TARAKÇIOĞLU, Tüccar, İzmir 1957 doğumlu, 1382 Sok. No:14/5 Baha Apt. 
Alsancak/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
29) Hasan Mithat TOPAÇ, Gazeteci, İzmir 1951 doğumlu, Yalı Cad. No:374 Kat:2 D:4 
Karşıyaka/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
30) Mustafa DİZDAR, Sanayici, İzmir 1958 doğumlu, Ali Çetinkaya Bulv. No:71/16 
Alsancak/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
31) Ajlan YANAŞAN, Serbest, İzmir 1959 doğumlu, Kalamış Cad. Fuatpaşa Sok. Kızılkaya Apt 
No:2/10 İstanbul'da mukim, T.C. uyruklu. 
32) Yılmaz MEN, Sanayici, İzmir 1951 doğumlu, Mithatpaşa Cad. 772 B Blok D:7 
Köprü/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
33) Emir ÇINAR, Tüccar, Akhisar 1947 doğumlu, Mustafa Bey Cad. No:11/5 Alsancak/İzmir'de 
mukim, T.C. uyruklu. 
34) Hakan GÖRYAKIN, Tüccar, İzmir 1958 doğumlu, 927 Sok. No:64 İzmir'de mukim, T.C. 
uyruklu. 
35) Ömer Tefik KUYAŞ, İstanbul 1953 doğumlu, Vasıf Çınar Bulv. No:15/6 Alsancak/İzmir'de 
mukim, T.C. uyruklu. 
36) Münir Alp KAHYAOĞLU, Tüccar, İzmir 1959 doğumlu, Ali Çetinkaya Bulv. No:24/14 
İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
37) Mustafa Demir UZUN, Tüccar, İzmir 1954 doğumlu, Talatpaşa Bulv. No:36/9 
Alsancak/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
38) Altan YALAZ, Tekstil Mühendisi, İzmir 1947 doğumlu, Mithatpaşa Cad. No:648/8 
Güzelyalı/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
39) Mehmet Salim ARSLANALP, Elektrik Mühendisi, İzmir 1955 doğumlu, 1379 Sok. No:26/B 
Kat:4 D:9 Alsancak/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
40) Haluk ÖZYAVUZ, Bursa 1956 doğumlu, Yalı Cad. No:428/5 Karşıyaka/İzmir'de mukim, T.C. 
uyruklu. 
41) Hasan Edip CARFİ, İşletmeci, İzmir 1960 doğumlu, Cumhuriyet Meydanı Anıt Apt. No:10/10 
İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
42) Seyit ŞANLI, Sanayici, İzmir 1965 doğumlu, Atatürk Cad. 192/2 Kat:4 Alsancak/İzmir'de 
mukim, T.C. uyruklu. 
43) Cüneyt KARAGÜLLE, Tüccar, Ankara 1958 doğumlu, Mithatpaşa Cad. 924 Kat:4/B 
Güzelyalı/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
44) Ali Mustafa ULUSOY, Tüccar, Söke 1957 doğumlu, 1375 Sok. No:5 Kat:2/5 
Alsancak/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
45) Ahmet Bilge GÖKSAN, İhracatçı, Ankara 1959 doğumlu, 1381 Sok. No:23/15 
Alsancak/İzmir'de mukim, T.C. uyruklu. 
46) Mehmet Murat ÇİM, Avukat, İzmir 1951 doğumlu, 247 Sok. No:34 D:4 İzmir'de mukim, T.C. 
uyruklu. 
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47) Murat Rüştü OKTAR, Bankacı, Ankara 1954 doğumlu, 1381 Sok. No:10/9 Alsancak/İzmir'de 
mukim, T.C. uyruklu. 
 
 
DERNEĞE ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ: 
Madde6- Derneğin iki türlü üyesi vardır. Bunlar: 
a) Asil Üye 
(i) Gerçek Kişi Üye 
(ii) Tüzel Kişi Üye  
b) Fahri Üye  
 
 
Madde 7- Asil üyelik şartları: 
Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler. 
 
Gerçek Kişiler için; 
 
a) Kişisel veya mensubu olduğu şirket olarak Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, 
Mimarlar Odası, Tabip Odası, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olmak.  
b) Mensubu bulunduğu şirketin hissedarı veya  yöneticisi olarak görev yapmak. 
c) 22 yaşını bitirmiş, 42 yaşını geçmemiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 
taksirli suçlar hariç olmak  üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmamak, yüz kızartıcı 
suçlardan hüküm giymemek. 
d) Genel Kurul tarafından tayin olunan giriş ödentisini peşin olarak ödemiş olmak ve Genel 
Kurul tarafından belirlenen yıllık aidatları tayin olunan şekilde zamanında ve eksiksiz olarak 
ödemek. 
e) Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından dernek  Yönetim Kuruluna tavsiye edilmiş olmak. 
f) Kurulması yasaklanan dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış 
faaliyetlerde bulundukları tespit edilerek mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin 
yöneticileri için, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 
101. maddesinin (d) bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir 
siyasi partinin  kapatılmasına sebep olan parti üyeleri için de çıkarma kararının veya Anayasa 
Mahkemesi kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren beş yıl geçmesinden sonra dernek 
kurma hakkını yeniden kazanmış olmak.   
 
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. 
 
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. 
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d) Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak 
olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile Fahri Üyeliğe kabul edilirler. 
e) Fahri üyeler için yaş haddi aranmaz. 
 
 
ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL :  
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 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.  
 
ÜYELİKTEN ÇIKMA : 
Madde 11- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri üyelikten ayrılmaya karar 
verdiklerinde Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvuracaklardır. Yazılı istifa dilekçesinin 
Derneğe tebliğ edildiği tarihte üyelikten çıkma gerçekleşir. Ancak, dernek üyeliğinden kendi 
arzuları ile ayrılmak isteyenler belirttikleri istifa tarihine kadar tahakkuk etmiş aidat ve benzeri 
borçlarını en geç istifa dilekçelerinin Derneğe tebliğ tarihinde ödemekle mükelleftirler. İstifa eden 
üyenin istifa tarihi itibariyle Dernek nezdinde tahakkuk eden aidat ve sair her türlü borcu istifa 
dilekçesinin tebliğ tarihi itibariyle ayrı bir merasime lüzum bulunmaksızın muaccel olur.  
 
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:  
Madde 12- 
I. Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyesi hakkında aşağıdaki hususlardan birinin varlığının tespit 
edilmiş olması halinde, Haysiyet Divanının görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından üyelikten 
çıkarılmasına karar verilir. 
a) Derneğe üye olduktan sonra derneğin amaçlarına aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak. 
b) Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmiş olmak. 
 
II. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi: Genel Kurul tarafından alınan mali mükellefiyetlere 
aykırı davranışta bulunmak. Bu durumda Dernek Yönetim Kurulu, her takvim yılının en geç Aralık 
ayı başında Dernek nezdinde o güne kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş borcu bulunan 
Üyeleri tespit ederek bu üyelere uygun göreceği bir usulde ihtarname keşide eder; anılan 
ihtarnamede Dernek nezdinde tahakkuk eden borcun en geç 31 Aralık tarihine kadar ödenmesi 
aksi halde borcun tahsili için üye hakkında yasal işlem başlatılabileceği ve üyeliğinin kendiliğinden 
sona ereceği ihtar olunur. Üye tarafından kendisine Dernek tarafından tanınan süre içerisinde 
Derneğe olan borcun 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. 
 
III. 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 
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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. 
  
ÜYELİK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ : 
Madde 13- Üyelik haklarının kullanılmasında eşitlik ilkesi esastır. Dernek üyelerinin sayısı 
sınırlanamaz. Bu itibarla üyelik vasfına ve 7. maddede yazılı özelliklere sahip herkes derneğe üye 
olabilir. Üyelik hakkı gerçek kişi üyelerde şahsa, tüzel kişi üyelerde ise dernek kayıtlarındaki tüzel 
kişiye bağlıdır ve devredilemez. Üyeler ile Dernek arasındaki iletişimin sağlam şekilde 
sürdürülmesinin temini adına her Üye, derneğe üye olarak kabul edildiği tarihte veya Dernek 
Yönetim Kurulu tarafından kendisinden talep edildiği zamanlarda üyelik iletişim bilgilerini sağlıklı 
iletişim için gerekli kapsamda Derneğe bildirmekle yükümlüdür. Her asil üyenin Genel Kurul'da 
yalnız bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişi üyelerin dernek 
nezdindeki kayıtlı temsilcileri oy kullanır.  
 
Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya 
uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.  
 
Dernek Tüzüğü, üyeliğe kabul edilen üyelere üyelik kabul bildirimi ile birlikte diğer üyelere ise 
Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği zamanlarda, her halükarda Tüzük tadili gereken durumlarda 
tadil tasarıları, tadilin görüşüleceği Genel Kurul ilanı ile birlikte iadeli taahhütlü mektup veya 
kargo ile veya elektronik posta yolu ile teslim edilir; Dernek Tüzüğü ayrıca Derneğin internet 
sitesinde sürekli olarak bulunur. Tüm Dernek üyelerinin, Dernek Tüzüğü’nü bildiği kabul edilir. 
 
DERNEĞİN ORGANLARI : 
Madde 14-  
 
A)Derneğin asli organları: 
a) Genel Kurul  
b) Yönetim Kurulu 
c) Denetleme Kurulu 
d)      Haysiyet Kurulu'dur. 
 
B) Derneğin seçimlik organları: 
a)      Danışma Kurulu 
c)      Başkanlar Kurulu 
d)     Genel Sekreterlik’dir. 
 
Seçimlik organların oluşumu, işleyişi ve görevleri dernek tüzüğü ve iç yönetmeliklerinde belirtilen 
usullerle düzenlenir ve  bu organlarda görev yapacak kişiler EGİAD Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir. 
 
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Kurulu'nun görev, yetki ve 
sorumlulukları seçimlik organlara devredilemez veya diğer asli organlar arasında paylaştırılamaz. 
 
GENEL KURUL : 
Madde 15- Genel Kurul Derneğe kayıtlı ve Genel Kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin 
tamamından oluşur. Olağan Genel Kurul toplantıları iki yılda bir 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.  
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GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI ŞEKLİ : 
Madde 16- 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. 
 
TOPLANTI YERİ : 
Madde 17- Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulunun tespit edeceği Genel Kurul yapılmaya 
müsait bir yerde yapılır. Genel Kurul toplantıları Genel Merkezin bulunduğu İl sınırlarının dışında 
yapılamaz. 
 
GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI : 
Madde 18- Genel Kurul, Genel Kurul tarihi itibariyle Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun; tüzük tadili ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin (2/3) katılımıyla 
toplanır; ilk Genel Kurul’da gerekli ve yeterli 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. Karar yetersayısı 
toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Tüzüğün 41 ve 42. maddesinde düzenlenen konulara 
ilişkin karar yeter sayısı Toplantıya Katılan üye tamsayısının 2/3’üdür. 
 
GENEL KURUL TOPLANTISININ USULÜ : 
Madde 19- Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Üyeler Yönetim 
Kurulunca hazırlanan listelerdeki isimlerinin karşılarına imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter 
sayı sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulunun Başkanı ve 
görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birinin konuşması ile açılır. Açılıştan sonra toplantıyı 
yönetmek üzere bir Genel Kurul Başkanı, bir Başkan vekili ve üç katip seçilir. Toplantının yönetimi 
Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve Başkan ile birlikte imzalayıp 
bütün tutanaklar ve belgeleri 7 (yedi) gün içinde mahalli Mülki Amirliğine verilmek üzere Yönetim 
Kuruluna teslim eder. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak 
toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen konuların 
gündeme alınması zorunludur.  
 
Madde 20- Oylamalar gizli olarak yapılır. Öncelikle Denetleme Kurulu ve Haysiyet Kurulu seçimleri 
gerçekleştirilir. Daha sonra Yönetim Kurulunun seçimine geçilir. Gizli oylama dernek mührünü 
taşıyan zarf ve oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, yine mühürlenmiş 
sandığa atılması ile yapılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak, belirlenen liste 
kazanmış olur.  
 
Herhangi bir döneme ait aidat veya diğer ödenti borcu olan üyelerin Genel Kurul Toplantısında oy 
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 
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suretiyle yapılır. Yönetim Kurulu Üyeleri(asil ve yedek), Denetleme Kurulu (asil ve yedek), Haysiyet 
Kurulu (asil ve yedek) isimleri yazılı olduğu pusulalar ve liste üzerinde değişiklik yapılamaz, 
değişiklik yapılırsa oy pusulası geçersiz sayılır.  
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : 
Madde 21- Genel Kurul, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan 
işleri görür. Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman 
görevden alabilir. 
Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Yönetim ve Denetleme Kurullarının çalışma raporlarını incelemek, uygun gördüğü takdirde 
Yönetim Kurulunu ibra etmek. 
b) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişiklikle kabul 
etmek. 
c) Gizli oy açık tasnifle Yönetim Kurulu için 11 asil, 11 yedek, Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 
yedek, Haysiyet Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçmek. 
d) Dernekten ihraç edilen üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak. 
e) Gerektiğinde derneğin merkezi ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için bina satın almak, 
satmak, ipotek etmek ve ipoteği kaldırmak hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek. 
f) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetler hakkında Yönetim Kuruluna 
önerilerde bulunmak. 
g) Gerektiğinde dernek tüzüğünü kısmen veya tamamen değiştirmek. 
h) Derneğin başka bir dernek ile birleşmesi, federasyon ve sair üst kuruluşlara üye olması veya 
bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılması, vakıf kurması hususunda karar vermek. 
i) Mali mükellefiyetlere aykırı davranış nedeniyle üyeliği kendiliğinden sona ermiş olan 
üyelerin yeniden üyelik taleplerini görüşüp karara bağlamak. 
j) Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya benzeri 
kuruluşlara üye olarak katılmasına ve üyelikten ayrılmasına karar vermek v.b. konularda Yönetim 
Kuruluna yetki vermek. 
k) Derneğin feshedilmesine karar vermek; 
l) İlgili Yasal Mevzuat ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işleri 
yapmak. 
 
ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ : 
Madde 22- Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve 
denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-
3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında 
tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin 
eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek 
tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine 
verilir. 
 
YÖNETİM KURULU : 
Madde 23- Derneğin Yürütme Organıdır. Görev süresi 2 (iki) yıldır. Yönetim Kurulu, 11 asil ve 11 
yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Asil üyelerden boşalan yerler yedek üyelerin sırası ile 
göreve çağırılması ile doldurulur. Yönetim Kuruluna seçilecek 11 asil üyenin en az 4’ünün ve 11 
yedek üyenin en az 4’ünün dernek organ ve komisyonlarında en az iki yıl ISO9001 Kalite Yönetim 
Sistemi kapsamında hazırlanan “Komisyonların Çalışma El Kitabı”na uygun olarak görev yapmış 
olmaları zorunludur. Bu koşullara uyan üyelerin isimleri Dernek Genel Sekreterliği tarafından 
seçimli genel kurul toplantılarından önce güncellenerek bir liste halinde hazırlanır. Bu koşullara 
uygun olarak belirtilen aday listeleri en geç seçimli Genel Kurul’un başlama saatinden önce Genel 
Sekreterliğe teslim edilir.  
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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) Dernekten ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini tebellüğ etmek ve gerekli işlemleri 
yaparak istifa eden üyeye bildirmek 
j) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını ve 
bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak 
k) Dernek gelirlerini en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla her türlü  işlemleri yapmak.  
l) Dernek tüzüğüne ve üyelik sorumluluklarına, EGİAD üyelerinin uymak zorunda olduğu iş 
ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan üyelerin durumlarını Haysiyet Kuruluna 
bildirmek, Haysiyet Kurulunun kararına uygun olarak üye hakkında işlem yapmak. 
m) Derneğe aidat borcu bulunan üyeler hakkında alacağın tahsili amacıyla yasal işlem 
başlatmak; 
n) Genel Sekreter’in tayini, istihdamı, azli işlemlerini yürütmek. 
o) 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. 
p) Ayda en az üç defa toplanarak derneğin işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında 
karar almak. 
r) Gerekli gördüğü takdirde çalışma yöntemlerini yeniden düzenlemek amacıyla iç tüzük, 
yönetmelik ve yönergeler hazırlamak ve uygulamak. 
s) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri 
kullanmak. 
  
YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI 
Madde 25- Yönetim Kurulu mevcut asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve karar yeter 
sayısı toplantıya katılan asil Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğudur. Çoğunluk olmaksızın 
yapılan toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. Altı aylık süre içerisinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantılarının yarısından bir fazlasına, mazereti olmaksızın katılmayanların Yönetim Kurulu 
üyeliği kendiliğinden düşer. Yönetim Kurulu'nda asillerin istifası veya görevin sona ermesi halinde 
yedek yönetim kurulu üyeleri göreve çağrılır. Boşalan yerlerin yedekler tarafından 
doldurulamaması ve yönetim kurulu mevcut üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde 
genel kurul, yönetim kurulu üyelerinden biri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde 
toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Denetleme Kurulu, Dernek merkezinde bulunan 
Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlayabilir. 
 
DENETLEME KURULU: 
Madde 26- Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden meydana gelir ve görev 
süresi iki (2) yıldır. Denetleme Kurulu, görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 
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her yıl yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna veya toplandığında Genel 
Kurula sunar. 
 
DENETLEME KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ: 
Madde 27- Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi 
için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, 
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, 
Yönetim Kurulu Aday Listeleri’nde yer alan adayların Yönetim Kurulu üyeliği için gerekli şartları 
taşıyıp taşımadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen 
aralıklarla Derneği denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve 
toplandığında Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. 
 
HAYSİYET KURULU : 
Madde 28- Genel Kurulca 3 asil, 3 yedek olmak üzere 2 (iki) yıl için seçilir. 
 
GÖREV VE YETKİLERİ : 
Madde 29-Haysiyet Kurulu, dernek tüzüğüne, amaçlarına, EGİAD üyelerinin uymak zorunda olduğu 
iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına 
aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerden Yönetim Kurulu'nca Haysiyet Kuruluna sevki uygun 
görülenlerin durumlarını inceleyerek aşağıdaki cezalardan birinin verilmesi için görüşünü bildirir.  
 a-Uyarı cezası 
 b-Üyelikten sürekli olarak çıkarma 
Haysiyet Kurulu 3 asil üyenin tamamının katılımı ile toplanır ve karar sayısı asgari iki (2) üyenin 
oyudur. Üyelikten sürekli çıkarma kararına karşı, ilgili üyenin Genel Kurul nezdinde çıkarılma 
şartlarının gerçekleşmediği iddiası ile sınırlı olarak itiraz etme hakkı saklıdır. Genel Kurulun 
üyelikten sürekli olarak çıkarılma kararına üyenin itirazı üzerine vereceği karar kesindir. 
 
HAYSİYET KURULUNA SEVK NEDENLERİ : 
Madde 30- Haysiyet Kuruluna sevk nedenleri şunlardır: 
a) Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak. 
b) Genel Kurul kararına uymamak. 
c) Dernek içinde veya dışında dernek amaçları aleyhine yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak. 
d) Derneği siyasi amaçlara alet etmek. 
e) İş Ahlakı İlkelerine aykırı hareketlerde bulunmak. 
 
DANIŞMA KURULU: 
Madde 31- 
Danışma Kurulu derneğin danışma organıdır. EGİAD İç Yönetmeliğine uygun olarak dernek üyeleri 
arasından Yönetim Kurulunca  2 (iki) yıl için seçilen 5 (beş) asil ve 5 (beş) fahri üye ile yine Yönetim 
Kurulunca toplumda öne çıkmış bilim, iş  ve medya dünyasından seçilen 10 (on) kişi olmak üzere 
toplam 20 kişiden ve Yönetim Kurulu eski başkanlarından oluşur. 
Danışma Kurulu toplantılarına gündemin özelliğine göre sanayi, tarım, ticaret, bürokrasi, medya, 
eğitim ve politika dünyasından seçilmiş kişiler, Yönetim Kurulu'nun kararına bağlı olarak davet 
üzerine katılabilirler. Bu kişiler kurul oylamalarına katılamazlar.  
Danışma Kurulu toplantılarına EGİAD'ın görevdeki Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter 
katılırlar. Ancak, toplantıda yapılacak oylamalara katılamazlar. Danışma Kurulu üyelerinin talep 
etmesi halinde derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgi verirler. 
Kurul ilk toplantısında 2 (iki) yıl için kendine bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter 
seçer.  
Danışma Kurulu, başkanının daveti üzerine yılda en az iki kez olağan veya Yönetim Kurulu'nun 
talep etmesi halinde kurul başkanının daveti ile olağanüstü toplanır. Danışma Kurulunun ilk 
toplantısı mutlaka yılın ilk altı ayı içerisinde yapılır. 
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TOPLANTILARA ÇAĞRI VE KATILIM 
Madde 32-Yukarıda belirtilen hususlarda toplantı yapılma zorunluluğu ortaya çıktığında, Danışma 
Kurulu Başkanı gündem konusunda önerileri almak üzere toplantı tarihinden en az 15 gün önce 
kurul üyelerine yazılı olarak davette bulunur. Gündem önerileri, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Danışma Kurulu Başkanı tarafından birlikte değerlendirilerek toplantı gündemi oluşturulur.  
Danışma Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılımı sağlamak, Yönetim Kurulu ve Danışma 
Kurulu başkanlarının ortak sorumluluğudur. 
Danışma Kurulunun asıl gündemi ve görev tanımına giren konular kapalı oturumda görüşülür. 
Toplantı sırasında ses kaydı yapılabilir ve alınan kararlar bir tutanak haline getirilir. Bu toplantı 
sonucunda alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu'nca değerlendirildikten sonra gerekirse basına 
duyurulur. 
EGİAD Genel Sekreteri ve Danışma Kurulu Sekreteri alınan kararların izlenmesi ve rapor edilmesi 
konusunda görevlidir. Her iki sekreterin ortaklaşa hazırlayacağı üç aylık izleme raporları Danışma 
Kurulu ve EGİAD Yönetim Kurulu başkanlıklarına sunulur.  
 
DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ  
Madde 33: 
a) Derneğin amacına uygun olarak genelde Türkiye'nin ve özelde Ege'nin ekonomik 
durumunu ve sorunlarını gözden geçirmek, kısa ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak. 
b) Derneğin amaçlarını en uygun şekilde gerçekleşebilmesi için hazırlanacak stratejileri 
değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.  
c) Dernek çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından 
incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek. 
d) Yönetim Kurulu'nun danıştığı önemli konular hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır. 
 
BAŞKANLAR KURULU: 
Madde 34: Derneğin kuruluşundan itibaren görev yapmış olan Yönetim Kurulu Başkanlarının 
doğal üye sıfatıyla oluşturdukları seçimlik organdır. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı 
üzerine Derneği ilgilendiren önemli konularda karşılıklı istişare içerisinde bulunmak ve Yönetim 
Kurulu Başkanı’na görüş ve önerilerini bildirmek amacıyla yılda en az iki kez toplanır. Başkanlar 
Kurulu toplantılarına Kurucu Başkan’dan başlamak üzere ve her toplantıda değişmek üzere 
EGİAD’ın önceki dönem başkanları yönetim dönemi sırasına bağlı olarak dönüşümlü olarak 
başkanlık ederler. 
 
GENEL SEKRETERLİK: 
Madde 35: Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan, Derneğin üçüncü kişilerle olan yazışmaların, 
Derneğin üyelerle iletişiminin, Derneğin resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzenli bir 
biçimde yürütülmesinden sorumlu olan ve Yönetim Kurulu tarafından öngörülecek sair 
faaliyetlerle iştigal eden seçimlik organdır. Dernek üyeleri arasından seçilebileceği gibi Dernek 
Üyesi olmayan üçüncü kişi olarak da seçilebilir veya istihdam edilebilir. Genel Sekreter adayının 
üniversite mezunu olması ve en bir yabancı dile hakim olması zorunludur.  
 
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI : 
Madde 36-  
a) Üyelerden alınan aylık veya yıllık aidatlar. Üye aidat miktarı günün koşullarına göre Genel 
Kurulca belirlenir. Üyeliğe giriş ve çıkışta yıllık aidat için kıstelyevm uygulanır.  
b) Derneğe yeni giren üyelerin ödeyecekleri Genel Kurulca belirlenen giriş aidatları ve katılma 
payları 
c) Dernek yayınları, ilan gelirleri, tertiplenecek yemekli toplantı, piyango, balo, konser, 
yemekli eğlence, temsil, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler 
d) Bağışlar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve sair gelirler 
e) Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler 
f) Ulusal ve uluslararası projelerden elde edilecek gelirler 
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g) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi, Lokal gelirleri 
 
DERNEK GELİR VE GİDERLERİNDE USUL : 
Madde 37- Gelir ve gider belgeleri; 
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. 
Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya 
hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile 
yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri 
için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri 
için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi 
belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. 
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri 
(Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, 
kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise 
(Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası 
taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya 
elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde 
bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması 
zorunludur. 
 
DERNEĞİN YARDIM ALAMAYACAĞI KURULUŞLAR : 
Madde 38- Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından herhangi bir surette maddi 
yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.  
 
DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER : 
Madde 39- Defter tutma esasları; 
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler 
Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden 
başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin 
altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter 
tutulabilir. 
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre defter tutulur. 
Kayıt Usulü 
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak 
tutulur. 
 
 
Tutulacak Defterler 
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. 
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların 
altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu 
deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. 
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya 
giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
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4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu 
deftere işlenir. 
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade 
edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya 
verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. 
 
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması 
durumunda da tutulur. 
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu 
ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 
Defterlerin Tasdiki 
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl 
Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene 
kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan 
Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi 
zorunludur. 
 
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ : 
Madde 40- Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu 
tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. 
Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim  kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, 
Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  
 
Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için 
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, 
hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek 
tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim 
sonuçlarını bir rapor halindeYönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. 
 
Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri 
tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin 
yerine getirilmesi zorunludur. 
 
TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ : 
Madde 41- 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. 
 
DERNEĞİN FESHİ : 
Madde 42- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi 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 Kurulu ve 
Denetleme Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
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Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma 
hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 
 
DERNEĞİN TASFİYESİ : 
Madde 43- Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son 
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel 
Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren 
başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ege Genç 
İşadamları Derneği” ibaresi kullanılır. 
 
Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini 
baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını 
inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka 
kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. 
Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya 
çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. 
Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, 
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE devredilir.  
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare 
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 
 
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye 
kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki 
idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla 
görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma 
süresi beş yıldır. 
 
DERNEKLER-KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER 
Madde 44- Dernek adına bir başka kurum, kuruluş ve dernekte görev alan üyelerin, dernekteki 
görev sürelerinin sona ermesi halinde, derneği temsilen katıldığı kurum ve kuruluşlardaki görevleri 
bu kuruluşların tüzüklerinde yer alan hükümler doğrultusunda belirlenen sürenin sonuna kadar 
devam eder.  
 
 
EGİAD ÜYELERİNİN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI İŞ AHLAKI İLKELERİ- 
Madde 45- 
AMAÇLAR. 
*Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş ahlakı ilkelerini tanımlamak, 
*İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak, 
*İş ahlakına uymayan tutum ve davranışların yaygınlaşmasını önlemek, 
*İş aleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine 
çaba göstermek 
 
GENEL İLKELER 
DÜRÜSTLÜK 
İş yaşamında, kişi ve kuruluşlar, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. 
Bu ilke, uygulamada aşağıdaki tutum ve davranışları içerir. 
İş yaşamındaki kişi ve kuruluşlar: 
*İş yaşamında saygın ve dürüst davranış kurallarına aykırı davranışlarda bulunmazlar, bu 
davranışları itiyat haline getiremezler. 
*Ticari faaliyetleri ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar vermezler. 
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*Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi, çıkarları için kullanmazlar. 
*Başka kişi ve kuruluşlara, bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek çıkarlar sağlamazlar. 
*Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı tanıtım yaparak, aldatıcı 
davranışlarda bulunmazlar. 
*Ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar. 
*Yasalar ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak 
çalışmalar içine girmezler. 
 
VERİLERİN KORUNMASI (GİZLİLİK) 
Kişi ve kuruluşlar, kendilerine iş ilişkileri ve görevleri nedeniyle emanet edilen bilgilerin, tevdi 
edilme gereklerinin dışında kullanılmamasına özen gösterirler. 
Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, 
saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar. 
Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar. 
 
HUKUKA SAYGI 
Kişi ve kuruluşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk düzenine saygılı olmak zorundadırlar. 
Bu bağlamda kişi ve kuruluşlar; 
*Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler. 
*Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler. 
*Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol 
ve yöntemlere başvurmazlar. 
*Serbest piyasa ve rekabet koşullarına uymayan davranışlarda bulunmazlar. 
 
ÇALIŞMA ORTAMI 
*Kişi ve kuruluşlar, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din ve cinsiyete dayanan bir 
ayrıcalık yapmazlar. Bu özellikleri nedeniyle çalışanlar taciz edilemez. 
*İşyerinde, ırksal, dinsel, ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ve eylemlere izin vermezler. 
*Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar. 
 
BİLGİ ELDE ETME 
Kişi ve kuruluşlar, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili 
sır ya da gizli bilgi elde etmeye yeltenmezler. 
 
ÇEVRE 
Kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerinden dolayı doğanın zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle 
ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar. 
 
ÇALIŞANLAR 
Kişi ve kuruluşlar, çalışanların da bu belgede yer alan ilkeleri benimseyip, kendi alan ve 
yaşamlarında uygulamaları için çaba gösterirler. 
 
Madde 46: Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul 
kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır 
bulunmayan her üye  kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve herhalde karar tarihinden 
başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer 
organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel 
Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır. 
 
İŞBİRLİĞİ 
Madde 47:Ege Genç İşadamları Derneği, aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, kurulmuş 
ve kurulacak olan Genç İşadamları Dernekleri, Türk Genç İşadamları Yüksek Kurulu, Türkiye Genç 
İşadamları Vakfı ile işbirliğini özendirir ve gözetir. Türkiye Genç İşadamları Vakfı’nın çalışmaları 
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ile veya aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş bulunan diğer İş Adamları 
Dernekleri tarafından kurulacak olan federasyona üye olabilir, üye olarak federasyonların 
çalışmalarına katılabilir. Kurulacak olan federasyonun tüzüğünü onaylayıp kabul edebilir. 
 
İşbu tüzükte bulunmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun'un ilgili 
maddeleri uygulanır. 
 
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ 
Madde 48 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 mali açıdan zorlayacak boyutlarda 
olamaz. 
 
BİLDİRİMLER 
Madde 49 Dernek gerek diğer kurum, kuruluş ve kişilerle gerekse Üyeleri ile arasındaki yazışmaları 
Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği en seri ve yararlı vasıta (elektronik posta veya iadeli 
taahhütlü mektup veya kargo ya da kurye yolu veya noter kanalı ile) ile yürütür. Üyeler ile 
gerçekleşen yazışmalarda, Üyenin derneğe kayıtlı en son ikametgahına yapılan bildirim geçerli 
kabul edilir. 
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EGİAD YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 

1. Amaç 

 

Bu yönergenin amacı, EGİAD Yönetim Kurulu’nun görev süresi boyunca yapacağı 

çalışmaların verimli ve sonuç alıcı olabilmesi için  toplantı düzeni, karar alma şekli, başta 

zaman olmak üzere kaynakların etkin kullanımını sağlamak üzere temel ilkeleri ve uyulması 

gereken kuralları belirlemektir.  

 

2. Dayanak 

 

Bu iç yönerge; 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu-İkinci Bölüm 

Dernekler- Madde 56 ile Madde 100 arası hükümleri ve Ege Genç İşadamları Derneği 

Tüzüğü hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

 

3. Tanımlar 

a)  Dernek, Ege Genç İşadamları Derneği’ni 

b)  Dernekler Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nu 

c)  Türk Medeni Kanunu, 7424 sayılı Türk Medeni Kanunu’nu 

 ifade eder. 

4.   EGİAD Yönetim Kurulu: 

Derneğin Yürütme Organıdır. Görev süresi 2 (iki) yıldır. Yönetim Kurulu, 11 asil ve 11 yedek 

olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Asil üyelerden boşalan yerler yedek üyelerin sırası ile göreve 

çağırılması ile doldurulur. Yönetim Kuruluna seçilecek 11 asil üyenin en az 4’ünün ve 11 yedek 

üyenin en az 4’ünün dernek organ ve komisyonlarında en az iki yıl ISO9001 Kalite Yönetim 

Sistemi kapsamında hazırlanan “Komisyonların Çalışma El Kitabı”na uygun olarak görev yapmış 

olmaları zorunludur. Bu koşullara uyan üyelerin isimleri Dernek Genel Sekreterliği tarafından 

seçimli genel kurul toplantılarından önce güncellenerek bir liste halinde hazırlanır. Bu koşullara 

uygun olarak belirtilen aday listeleri en geç seçimli Genel Kurul’un başlama saatinden önce 

Genel Sekreterliğe teslim edilir. 

5. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: 

1) 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. 

2) Asil Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçerler. 
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3) 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. 

4) Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırmak; 

5) Derneğe üye kabulünü gerçekleştirmek; 

6) Kendi içinden ve/veya dışından Üye kabul sürecini yürütecek komisyon teşkil etmek; 

7) Dernekten ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini tebellüğ etmek ve istifa eden üyeye 

bildirmek. 

8) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını ve 

bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak. 

9) Dernek gelirlerini en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla her türlü işlemleri yapmak. 

10) 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. 

11) Derneğe aidat borcu bulunan üyeler hakkında alacağın tahsili amacıyla yasal işlem 

başlatmak; 

12) Genel Sekreter’in tayini, istihdamı, azli işlemlerini yürütmek. 

13) 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. 

14) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların açık kimliği yazılı 

belgeyi on gün içinde Mahalli Mülki Amirliğine bildirmek. 

15) Ayda en az üç defa toplanarak derneğin işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında karar 

almak. 

16) Gerekli gördüğü takdirde çalışma yöntemlerini yeniden düzenlemek amacıyla iç tüzük, 

yönetmelik ve yönergeler hazırlamak ve uygulamak. 

17) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri 

kullanmak 
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6.    Yönetim Kurulunun Oluşumu, Yapısı ve Görev Süresi 

a. Derneğin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Dernekler Kanunu ve Türk 

Medeni Kanunu  ve Dernek Tüzüğünde belirtilen şartları haiz olmak üzere, iki yıllık 

süre için Derneğin gerçek kişi üyeleri veya tüzel kişi üyelerin temsilcileri arasından 

seçilmiş 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

b. Yönetim Kurulu, seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonraki ilk Pazartesi 

günü gerçekleştirilen devir teslim töreni ile göreve başlar. 

c. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alınan kararla kendi arasında 

görev dağılımı yaparak başkan, başkan vekilleri, sekreter, sekreter yardımcısı, 

sayman, sayman yardımcısı seçer ve diğer üyelerin görev ve sorumluluk alanlarını 

belirler. 

d. Yönetim Kurulu yedek üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma 

olduğu taktirde ilk Genel Kurula dek mevcut yedek üyelerle devam edilir. Yedek üye 

atanamaz. 

e. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden aday olabilir ve seçilebilirler.  

f. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin görevi seçimin yapıldığı ilk Genel Kurul 

toplantısında yeni asil ve yedek üyeler seçilince biter. 

 

7. Yönetim Kurulu Toplantıları Süreci, Düzeni, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 

a. Yönetim Kurulu, aksi belirtilmediği sürece her hafta Pazartesi günleri düzenli olarak 

ve ayrıca derneğin acil karar alması gereken durumlarda toplanır. Ancak, Yönetim 

kurulunun en az ayda üç kez toplanması zorunludur. 

b. Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı ile dönem içinde Komisyon Başkan ve üyeleri ile 

diğer dernek üyelerinin katılımına açık olmak üzere Genişletilmiş Yönetim Kurulu 

toplantıları yapılabilir. 

c. Yönetim Kurulu toplantıları dernek merkezinde yapılır. Zorunlu hallerde veya 

gerektiğinde Yönetim Kurulunun uygun göreceği dernek merkezi dışında bir yerde 

yapabilir.  

d. Yasal zorunluluklar hariç olmak üzere Yönetim Kurulunun tüm toplantılarına asil ve 

yedek üyeler birlikte katılırlar. Yıl bazında yapılan Yönetim Kurulu, ziyaretler, 

kabuller ve benzeri toplantıların en az % 80’ine devam gösterilmesi esastır. Bu devam 

çizelgeleri sekreterya tarafından düzenli olarak tutulur. Üç aylık, altı aylık ve yıllık 

performans raporları olarak Yönetim Kurulu Başkanına sunulur. 

e. Toplantı gündemi en geç toplantının yapılacağı günün sabahı Genel Sekreterlik 

tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu Başkanı’na sunulur. Yönetim Kurulu Üyeleri 

ve Genel Sekreter gündeme alınmak üzere konu önerisinde bulunabilirler. Dernek 

Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyelerinin gündeme alınmasını istediği konularla 

birlikte oluşan gündem, Yönetim Kurulu Başkanının onayından sonra toplantı günü 

mail yoluyla önceden Yönetim Kurulu üyelerine gönderilir. Gerektiğinde toplantı 

anında da gündemde değişiklik yapılabilir, ek madde önerisinde bulunulabilir. 

f. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, 

toplantıdan önce Genel Sekreterlik tarafından hazırlanır. Toplantı evrakının birer 

kopyası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterin toplantı dosyasına konulur. Mali 

durum ile ilgili evrak Sayman ve Sayman Yardımcısının dosyalarına konulur. 

Gündeme geçildiğinde görüşülen madde ile ilgili sunulması gereken bir belge veya 

bilgi varsa diğer üyelerin görebileceği şekilde projeksiyonla yansıtılır. 
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g. Toplantıda alınan kararlar Yönetim Kurulu Sekreteri, Sekreter Yardımcısı ve Genel 

Sekreter tarafından tutanağa geçirilir. Toplantı tutanakları bilgi ve gereği için Yönetim 

Kurulu üyelerine mail olarak gönderilir. Alınan kararlar düzenli olarak Yönetim 

Kurulu Karar defterine işlenir ve Yönetim Kurulu asil üyeleri tarafından imza altına 

alınır. 

h. Asil ve yedek üyeler toplantılarda katılımcı olmaya, gündemde yer alan konularda 

özgürce görüşlerini ve oylarını bildirmeye özen gösterir. Yedek üyelerin görüşleri de 

asil üyelerin görüşleri gibi değerlendirmeye alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına, 

dernek dışı resmi ziyaretlere ve derneğe gelen konukların ağırlandığı toplantılara 

ceket ve kravatlı katılıma özen gösterilmelidir. Yaz aylarındaki toplantılarda aksi 

belirtilmediği sürece ceket ve kravat zorunluluğu uygulanmaz. 

i. Toplantı düzeni açısından gündemdeki bir konu görüşülürken söz istemek suretiyle 

görüş belirtilir, konuşan üyenin sözü kesilmeden dinlenir. Toplantı sırasında cep 

telefonları sessiz konumda bulundurmalı ve görüşme yapılmamalıdır. Zorunlu bir 

görüşme yapılacaksa izin istenerek dışarıya çıkılır. 

j. Toplantıda konuşulan konuların ve alınan kararların gizli tutulmasına ve üçüncü 

şahıslarla kesinlikle paylaşılmamasına özen gösterilmelidir. 

k. Yönetim Kurulu üyeleri üstlendikleri görevler ve sorumlu oldukları konularla ilgili 

olarak toplantıya hazırlıklı gelmelidirler. 

l. EGİAD adına kamuoyuna açıklama yapma, resmi görüş bildirme ve demeç verme 

yetkisi sadece Yönetim Kurulu Başkanına aittir. Bunun dışında Yönetim Kurulu 

Üyeleri ve Genel Sekreterderneği bağlayıcı veya derneğin resmi görüşü olarak 

algılanacak açıklamalar yapamazlar. 

m. Yönetim Kurulu mevcut asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve karar 

yeter sayısı toplantıya katılan asil Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğudur. 

Çoğunluk olmaksızın yapılan toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. Toplantılarda 

her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy 

red hükmündedir. Oylarda eşitlik olması halinde Yönetim Kurulu Başkanı veya o gün 

toplantıyı yöneten Başkan Vekili’nin oyu iki oy olarak sayılır. Toplantıya katılmayan 

üyeler yazılı olarak veya vekil atamak suretiyle oy kullanamazlar. Olağanüstü 

durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan yönetim kurulunu 

toplantıya çağırmazsa, üyeler de re’sen çağrı yetkisine sahip olurlar. 

n. Altı aylık süre içerisinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarının yarısından bir 

fazlasına, mazereti olmaksızın katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden 

düşer. Yönetim Kurulu’nda asillerin istifası, üyeliğin düşmesi veya herhangi başka bir 

nedenle görevin sona ermesi halinde yedek Yönetim Kurulu üyeleri göreve çağrılır. 

Boşalan yerlerin yedekler tarafından doldurulamaması ve yönetim kurulu mevcut üye 

tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu 

üyelerinden biri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. 

Çağrının yapılmaması halinde Denetleme Kurulu, Dernek merkezinde bulunan Sulh 

Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlayabilir. 

 

8. Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Grupları 

a. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesine 

katkıda bulunmak üzere; Dernek Tüzüğü, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve 
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ilgili diğer mevzuatlara aykırı olmamak şartıyla Komiteler veya Çalışma Grupları 

kurulabilir.  

b. Yönetim Kurulu tarafından komitelerin başkan ve üyeleri saptanır, görev alanları, 

çalışma esasları belirlenir. 

c. Komite Başkanları, belirlenmiş aralıklarla (aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık) komite 

çalışmaları hakkında Yönetim Kuruluna bilgi sunar.  

d. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri ve Genel Sekreterden oluşan bir İcra 

Komitesi oluşturulabilir.  

e. Komiteler en az üç Yönetim Kurulu asil ve yedek üyesinden oluşur. Komitelerin 

başkanları, asil üyeler arasından seçilir.  

f. Komitelere Yönetim Kurulu üyesi olmayan, dernek üyesi olan kişiler de o komitenin 

çalışma esaslarına uygun olması şartıyla davet edilebilir. 

g. Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek 

Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, Genel Sekreteri veya gerekli 

gördükleri dernek çalışanlarını, dernek üyesini veya komitenin çalışma esaslarına 

uygun olan dernek dışından diğer kişileri toplantılara davet edebilir ve görüşlerini 

alabilir. Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda Yönetim kurulunun 

izniyle, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. 

h. Komiteler yaptıkları çalışmalarının tümünü yazılı hale getirir ve kaydını tutar. 

Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim 

Kuruluna sunarlar. 

8.1. Denetim Komitesi  

Görev Tanımı:  

• Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, Derneğin planlanan ve 

gerçekleşen etkinliklerinin Derneğin tüzüğüne uygun şekilde gerçekleştirilmesini; defter, 

hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını takip 

eder.   

• Komite derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az üç üyeden oluşur. Üç 

ayda bir toplanan Komite toplantı sonuçlarını EGİAD Yönetim Kurulu’na raporlar. 

• Derneğin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, 

gerektiğinde kurulabilecek iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, 

bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, bağımsız denetim sürecinin başlatılması, bağımsız 

denetim şirketinin her aşamadaki çalışmalarının gözetimini gerçekleştirir. 

• Genel kurula açıklanacak yıllık mali tablolarını, derneğin izlediği muhasebe ilkelerine, 

gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak değerlendirir, değerlendirmelerini 

Yönetim Kurulu’na sunar, Denetleme Kurulu ile koordineli çalışarak Yönetim Kurulu adına 

iş birliğinde bulunur.  

 

8.2.  Kurumsal Yönetim Komitesi  

Görev Tanımı:  

• Derneğin tüm işlem ve faaliyetlerinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumun en etkin 

biçimde sağlanmasına, işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin yapılmasına, Yönetim 
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kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesine, idari 

yapının güçlendirilmesine destek olur.  

• Dernek üyelerine verilen hizmetin etkin, verimli, sürdürülebilir olmasını sağlar. Derneğin 

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ve dernekler mevzuatına uyumunu izler, 

gerektiğinde Yönetim Kurulu’na iyileştirici çalışmalar için öneriler sunar. Derneğin Kalite 

Yönetim Süreçlerinin etkinliğini takip eder, çalışmaları izler. 

• Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi dönem değerlendirme, izleme raporlarının 

hazırlanması ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi sekreteryasına iletilmesini 

sağlar. 

• Komite derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az üç üyeden oluşur. Üç 

ayda bir toplanan Komite toplantı sonuçlarını EGİAD Yönetim Kurulu’na raporlar. 

9. Derneğin Temsil ve İlzamı 

a. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu Dernek 

tüzüğü, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatları ile Genel 

Kurulca kendisine verilen görevleri yürütür. 

b. Dernek tarafından verilecek bütün belgelerin, yapılacak sözleşmelerin geçerli 

olabilmesi için bunların derneğin unvanı altına konmuş ve derneği ilzama yetkili 

başkan ve başkan vekillerinden en az iki kişinin imzasını taşıması gerekir. Derneği 

ilzama yetkili kişiler her çalışma döneminin başında yönetim kurulu tarafından 

belirlenir. 

c. Derneğin işlerinin yürütülmesi için yönetim kurulunca bir genel sekreter ve yeteri 

sayıda personel atanır.  

d. Genel sekreter, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Dernek tüzüğü, Dernekler 

Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre derneği 

yönetmekle yükümlüdür. 

e. Yönetim Kurulu kararı ile Genel Sekreterin görüşleri de alınarak dernekte yeni 

unvanlar belirlenebilir. 

 

10. Yöneticilere İlişkin Yasaklar 

a. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Yönetim Kurulunun alacağı kararlarda taraf 

olan kimselerden, belirlenecek kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu 

hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına 

işletmekle yükümlüdür. 

b. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Genel Sekreter Genel Kurul kararı olmaksızın 

kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak dernekle 

ilgili herhangi bir işlem yapamazlar.  

c. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri dahil hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, 

üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması 

gereken kararlarda oy kullanamaz. 

 

11. Yürürlük 

 

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile 

EGİAD Yönetim Kurulu Çalışma El Kitabı’na eklenir ve yürürlüğe girer. 
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EGİAD KOMİSYONLARI ÇALIŞMA PRENSİPLERİ: 

1. AMAÇ 

Bu yönergenin amacı, EGİAD Derneğinin 14.Dönem komisyonlarının yasal mevzuatlar, tüzükler 

ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasıdır. 

2. KAPSAM 

Bu yönerge, derneğimizin komisyon çalışma prensiplerini; komisyonların isimlerini ve 

görevlerini kapsar. 

3. TANIMLAR 

Komisyonlar, EGİAD’ın dernek faaliyetlerinin ve projelerinin yürütülmesinde Yönetim Kurulu 

ile birlikte ve koordinasyon içinde çalışan ve her dönemde sayıları ve isimleri Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen görev gruplarıdır. 

Çalışma Grupları, Komisyonların genel faaliyetleri içinden belirlenen konularda veya Yönetim 

Kurulu tarafından ayrıca talep edilen konularda çalışma yapmak üzere oluşturulan kısa süreli 

veya sürekli görev yapmak üzere Komisyon üyeleri arasından seçilen özel  görev gruplarıdır. 

4. SORUMLULUKLAR 

Bu yönerge uygulanmasından tüm komisyon başkanları ve üyeleri  sorumludur. 

5. UYGULAMA 

5.1 KOMİSYONLARIN KURULMASI VE GENEL PRENSİPLERİ: 

1) EGİAD bünyesinde Yönetim Kurulu'nun dönem çalışma programına ve stratejik plana uygun 

olarak belirleyeceği sayıda ve konularda komisyonlar kurulabilir. Yönetim Kurulu üyelerden 

gelen komisyon tekliflerini de değerlendirerek gerekirse yeni komisyon oluşumlarını karara 

bağlayabilir.  

2)Her dönemim başında Komisyonlar oluşturulduktan sonra yapılan Komisyonlar Ortak 

Toplantısı’nda Komisyonların çalışma ilke ve esasları, her komisyonun misyon, vizyon ve 

stratejik hedefleri  açıklanır, bunlara hizmet eden projeleri nasıl geliştirecekleri konusunda  bilgi 

verilir. 

3) Komisyonların amacı üyelerin dernek yönetimine daha aktif katılımlarının sağlanması ve 

Yönetim Kuruluna değişik etkinliklerin uygulanmasında yardımcı olarak EGİAD’ın vizyon ve 

misyonuna hizmet etmektir.  

4) Komisyonlara üye olunması faaliyet döneminin başında tüm üyelere Yönetim Kurulu 

tarafından yapılan davet sonucu komisyon çalışmalarına gönüllü olarak katılmak isteyen 

üyelerin başvurusu ile gerçekleşir.  Derneğe yeni katılan üyelerin komisyonlarda görev almaları 

için kendilerine ayrıca davet yazısı yazılır.  

5) Her komisyonun bir başkanı, başkan vekili ve gerekiyorsa sekreteri (raportör) ve saymanı 

olmalıdır. 
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6) Gerekli görülen hallerde birden fazla komisyon ve çalışma grubu ortak toplantı yapabilirler. 

7) Dernek amaçlarına ve tüzüğe aykırı faaliyetler yaptığı belirlenen komisyonlar Yönetim Kurulu 

kararı ile feshedilebilir. Bu durumda ilgili komisyon yeniden seçilecek üyelerle oluşturulur. 

8) Komisyon Başkanı komisyonun çalışmalarından birinci derecede sorumludur.   

9) Komisyonlar yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, yönetim kurulunun dönem 

başında ortaya koyduğu ana projeler sadece bir yön gösterici rehber olarak alınmalı. O projelere 

ilişkin veya komisyonların kendi inisiyatifleri ile geliştirecekleri proje önerileri üzerinde çalışılıp 

yönetime sunulmalıdır. 

5.2 KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 

1) Komisyonlar Yönetim Kurulu'nun bilgisi dışında herhangi bir etkinlik veya proje ile ilgili 

olarak dernek adına 3. şahıslara hiçbir taahhütte bulunamazlar.  

2) Dernek tüzüğüne aykırı hiçbir faaliyet için girişimde bulunamazlar. 

3) Komisyonların düzenleyeceği etkinliklerin ve geliştireceği projelerin stratejik plana hizmet 

etmesi, bütçelendirilmesi ve kendi kendini finanse etmesi beklenir. Yönetim Kurulu'nun uygun 

görmesi halinde komisyonların bazı projelerine bütçeden katkı sağlanabilir. 

4) Yönetim Kurulu tarafından komisyon faaliyetlerinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak 

her komisyonda çalışacak en az ve en çok üye sayısı belirlenir. 

5) Komisyon üyelerinin öncelikli olarak komisyon görev tanımlarına uygun yetkinlikte olan 

üyelerden oluşması beklenir.  

6) Her komisyon, ilk resmi toplantısında kendi başkanını, başkan vekilini ve gerekiyorsa 

saymanını üyelerinin katılımı ile demokratik olarak seçer.    

5.3 KOMİSYON TOPLANTI USULLERİ 

1. Komisyon toplantılarının ilke olarak ayda en az 2 defa, (15 günde bir) Pazartesi günleri 

dernek merkezinde ve Yönetim Kurulu ile aynı saatlerde yapılması zorunludur. 

2. Yönetim Kurulu, üç ayda bir olmak üzere tüm Komisyon Başkanları ve üyelerinin  

katılacağı Genişletilmiş Yönetim Kurulu şeklinde toplanarak planlanan faaliyetler, değerlendirir, 

devam eden projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunur ve projelerin koordinasyonu sağlanır.  

3. Komisyon Başkanı en az 1 hafta önceden yapacakları toplantı gündemini EGİAD Dernek 

Merkezine iletir ve e-mail yoluyla üyelere gönderilmesini sağlar.  

4. Komisyon başkanı gündeme uygun bir şekilde toplantıyı yönetir. 

5. Katılımcılar Komisyon Toplantıları Katılım Listesini imzalar.  

6. Toplantılarda alınan kararlar bir sonraki Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere; 

komisyon başkanı tarafından, toplantıyı izleyen 2 gün içinde formata uygun bir rapor halinde, 

EGİAD Dernek Merkezine, Komisyon üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine e-mail olarak 

gönderilir. 
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7. Bu raporlar ve toplantı katılım listesi EGİAD' da komisyonlar adına açılan ayrı bir 

dosyada saklanır ve ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’ndan sonra rapor ile ilgili varsa geri bildirim 

komisyona aynı kanal ile gönderilir.  

8. Herhangi bir komisyonun üzerinde çalışıp olgunlaştırdığı bir etkinlik ve proje için son 

karar yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu'nca gerçekleştirilmesi kararlaştırılan 

etkinlik tarih ve diğer ayrıntılar belirlendikten sonra EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı veya 

vekilinin imzası ile üyelere yazılı olarak ve ayrıca web sayfası /portal aracılığıyla duyurulur.  

9. Komisyon üyelerinin toplantılara düzenli katılımı beklenmektedir. Devamsız üyelerin 

durumlarının Komisyon başkanı tarafından bizzat izlenmesi ve üyenin devamsızlığı ile ilgili 

nedenlerin öğrenilmesi yerinde olacaktır. Motivasyon eksikliği, yanlış komisyonda olduğunu 

hissetmesi, diğer üyelerle görüş ayrılığı, zaman yetersizliği vb. öğrenilerek üyeyle doğrudan 

konuşup sorun çözümlenmeye çalışılmalıdır. 

10. Komisyon üyelerinden katılım bilgisi önceden alındıktan sonra zorunlu durumlarda 

toplantının erteleme veya  iptal bilgisi en geç  toplantının yapılacağı günün sabahı mutlaka hem 

sekreteryaya hem de ilgili komisyonun tüm  üyelerine iletilmelidir. 

11. Zorunlu olmadıkça komisyon toplantıları iptal edilmemelidir. 

12.Komisyon çalışmalarına katılmak üzere geçici veya sürekli olarak üyeler dışından da 

akademisyen, öğrenci veya konularında uzman kişiler davet edilebilir. 

5.4 ÇALIŞMA GRUPLARININ KURULMASI 

1. Komisyonlar ihtiyaç halinde çalışma grupları kurabilirler.  

2. Her bir Çalışma Grubunun doğal lideri sorumlu Yönetim Kurulu üyesidir.  

3. Çalışma grubu toplantı zamanları projenin gerekleri ve ihtiyaçlarına göre Çalışma Grup 

Lideri tarafından belirlenir. İlke olarak ayda en az 2 defa, dernek merkezinde ve Pazartesi 

günleri Yönetim kurulu ile aynı saatlerde yapılması tercih edilir. Ancak, özel ve zorunlu 

nedenlerle toplantı yeri geçici olarak değiştirilebilir. Bu konuda dernek sekreteyasına önceden 

bilgi verilmesi gerekmektedir. 

4. Çalışma grubu lideri tarafından toplantıyı izleyen 2 gün içinde yapılan faaliyetler formata 

uygun bir rapor halinde yazılı olarak Komisyon başkanına, çalışma grubu üyelerine e-mail olarak 

gönderilir. Raporlar EGİAD'da komisyonlar adı altında açılan ayrı bir dosyada arşivlenir. 

5. Çalışma grupları dönem faaliyetlerini derneğimizin standart şablonuna göre İŞ PLANI 

düzenleyerek planlar. Her toplantıda İş Planı faaliyetleri kontrol edilerek, hedeflere ne derece 

ulaşıldığı takip edilir.  

6.    Çalışma grupları üzerinde çalıştıkları konulara ilişkin sonuçları, önerileri , eğitim ve seminer 

ihtiyaçlarını toplantı tutanakları aracılığıyla Komisyon Başkanına iletir. Komisyon Başkanı diğer 

komisyon faaliyetleri ile birlikte bu talep ve önerileri de Komisyon Toplantı Tutanağı’na işler ve 

ilk Yönetim Kurulu toplantısında tutanak görüşülerek ilgili komisyona geri bildirim yapılır.  
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7. Çalışma Gruplarına katılmak üzere geçici veya sürekli olarak üyeler dışından da akademisyen, 

öğrenci veya konularında uzman kişiler davet edilebilir. 

 

5.5 KOMİSYON ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 

1. EGİAD tüzüğü gereği, Yönetim Kurulu üyeliğine adaylık için projelerde ve komisyonlarda 

aktif çalışmak esastır. 

2. Bir yönetim dönemi içinde üyesi olduğu komisyon toplantılarının yarısından bir 

fazlasına katılmayan üyenin komisyon üyeliği kendiliğinden sona erer. 

3. Komisyon üyeliği, üyenin EGİAD’dan istifası veya üyelikten çıkarılma ile ilgili koşulların 

gerçekleşmesi halinde kendiliğinden sona erer. 

4. Komisyon üyeleri herhangi bir nedenle komisyon üyeliğinden istifa edebilir veya bir 

başka komisyonda görev almak üzere çalıştığı komisyondan ayrılabilir. 

5. Komisyon,  toplantı tutanağında ilgili üyenin komisyon üyeliğinin sona erdiğinin kararını 

alır.   
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EGİAD MELEKLERİ AĞI 

KURUMSAL YÖNETİM KILAVUZU VE PROSEDÜRLER 

I. Giriş   

Girişimcilik olgusu uzun yıllardan bu yana Ege Genç İşadamları Derneği’nin aktif olarak 

gündeminde yer almıştır. Bu bağlamda, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin girişimcilik şirketi 

Embriyoniks A.Ş. nin ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki İZTEKGEB A.Ş’ nin 

kurucu ortağı olarak yer almıştır. 

Katma değerli üretim ve girişimciliğin önemine inanan EGİAD bu alanda daha fazla inisiyatif 

üstlenmek ve somut adımlar atmak amacıyla 2011 yılında girişimcilik ortamının geliştirilmesi ve 

desteklenmesi için çalışmalar yapmaya başlamış, farkındalık yaratılması sureti ile konunun 

bölgedeki bayraktarı olmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda geçen dönem içerisinde çeşitli yarışma, 

seminer ve toplantılar organize edilmiş, KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programları kapsamında 

Girişimcilik Akademisi adı altında eğitimler düzenlenmiş, EGİAD Melekleri kurulmuş ve İzmir’de 

faaliyet gösteren dokuz üniversite ile birlikte işbirliği protokolü imzalamıştır.  

Geçilen süreçte, farkındalığın belirli bir noktaya ulaştırılması ve konumunun önemine istinaden 

EGİAD çalışmalarını bir adım öteye taşımak, genç girişimcileri desteklemek, katma değerli 

üretimi teşvik etmek, girişim fikirlerini yatırımcı ile biraraya getirmek, üyeleri ve paydaşlarını iş 

fikirleri ile öncelikli olarak buluşturmak, konu ile ilgili alt yapıyı oluşturmak ve yasal 

desteklerden faydalandırmak için T.C Hazine Müşteşarlığı’na akredite bir Bireysel Katılım 

Yatırımcısı Ağı kurmak üzere harekete geçmiştir.  

II.  Yasal Dayanak, Kuruluş ve Genel Prensipler  

EGİAD Melekleri Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı (Kısaca EGİAD Melekleri), EGİAD Yönetim 

Kurulu tarafından 13.08.2015 tarihinde alınan karar çerçevesinde kurulmuş, T.C Hazine 

Müsteşarlığı tarafından 20.10.2015 tarihinde İzmir ve Ege Bölgesinin ilk Melek Yatırımcı Ağı 

olarak EGİAD Melekleri Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı resmi adı ile akredite edilmiştir. EGİAD 

Melekleri bir sivil toplum kuruluşu ve işadamları derneği tarafından kurulan ilk melek yatırımcı 

ağıdır.  

EGİAD Melekleri, diğer yatırım ağlarından farklı olarak ağ üyesi yatırımcılar ve farklı 

sektörlerden gelen 600 üyesi ve onların binlerce çalışanları ile sadece maddi ve nakdi sermaye 

açısından değil, farklı sektörlere ilişkin tecrübe, girişim fikirlerinin sanayiye uygulanabilirliği, 

prototip üretimi, ARGE ve ÜRGE konularında girişimci ve fikir sahiplerine farklı kapılar 

açacaktır.   

EGİAD Melekleri Ağı; Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik uyarınca akredite ağların 

hak ve yükümlülükleri çerçevesinde;  

 Üyelerinin Hazine Müsteşarlığı nezdinde lisanslanması ile ilgili iş ve işlemleri takip 

edecek,  

 Lisanslı üyelerinin devlet teşviklerinden yararlanması için yatırım müracaatlarının takibi 

ve başvurularını gerçekleştirecek,  
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 Teşvik kapsamında yapılan girişim ve yatırımlarda, iş planlarına uyulup uyulmadığının 

takip edilmesi amacı ile girişim bazında 6 aylık dönemlerde Hazine’ye raporlama 

yapacak,  

 Müsteşarlık tarafından talep edilen istatistik ve bilgileri sağlayacaktır.  

EGİAD Meleklerinin organ, prosedür ve işleyişine ilişkin olarak bu kılavuz EGİAD Yönetim 

Kurulu’nun 26.10.2015 tarihli kararı ile kabul edilmiş olup, yeni bir karar alınıncaya kadar 

yürürlükte kalacaktır.  

 EGİAD Melekleri, Ege Genç İşadamları Derneği’nin insiyatifi ile ve yasal kuruculuğunda 

hayata geçirilmiştir. EGİAD Melekleri’nin EGİAD dışında bir tüzel kişiliği 

bulunmamaktadır. EGİAD Melekleri dernek içerisinde ayrı bir organizasyon olarak 

faaliyet gösterecek olsa dahi EGİAD ve organları tarafından yasal olarak temsil ve ilzam 

edilecektir.  

 EGİAD Melekleri’nin tüm paydaşları EGİAD Melekleri’nin kurallarına, EGİAD Yönetim 

Kurulu tarafından alınan kararlara ve EGİAD Melekleri Etik Koduna uymakla mükelleftir.  

 EGİAD Melekleri Ağı üyesi olan yatırımcılar ile girişimcileri buluşturmak, gelen iş 

fikirlerini ve iş planlarını olgunlaştırmak dışında herhangi fonksiyon üstlenmez ve ticari 

bir taahhütte bulunmaz. Bu nedenle yapılan ortaklıklar, girişimler ve iş fikirleri ile ilgili 

herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur.  

III.  EGİAD Melekleri Ağının Organları ve  Paydaşları  

A. EGİAD Yönetim Kurulu : EGİAD Melekleri’nin üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı yasal olarak 

temsil ve ilzamı EGİAD Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.  

B. EGİAD Melekleri İktisadi İşletmesi : EGİAD Melekleri İktisadi İşletmesi, EGİAD Melekleri’nin 

gelir ve giderlerine zemin teşkil etmesi, üyelik gelirlerinin  ve sponsorluk gelirlerinin tahakkuk 

ve tahsili ile muhtelif giderlerin yapılması, muhasebeleştirilmesi bu suretle mali açıdan EGİAD 

bütçe ve bilançosundan ayrılması gibi mali sebeplerle kurulmuş yapıdır. 

C. EGİAD Melekleri Danışma Kurulu :  İş hayatı ve girişimcilik konusunda tecrübe ve itibar sahibi 

kişiler arasından EGİAD Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmek ve teklif götürmek sureti ile 

oluşturulacak, EGİAD Melekleri’nin stratejisinin belirlenmesi ve yönetimi ile büyük çaplı ve 

bütçeli girişim fikirlerinde bilgi ve tecrübelerine müracaat edilecek kuruldur.  

Danışma Kurulunun fiziksel rutin ve periyodik toplantısı yapılmayacaktır. İhtiyaç duyulması 

halinde ve olay bazında,  fiziksel olarak veya elektronik ortamda toplantı yapılması veya ilgili 

üyesine danışılması usulü ile çalışacaktır.  

D. EGİAD Melekleri İcra Kurulu : EGİAD Yönetim Kurulu’nun ilgili üyeleri ve EGİAD Yönetim 

Kurulu tarafından seçilecek ağ üyesi yatırımcılar tarafından oluşturulan. EGİAD Meleklerinin 

idari konularda yürütme organıdır.   

İcra Kurulu 7 kişiden oluşmaktadır. 2 üyesi ilgili dönemdeki yönetim kurulundan, kalan 5 üyesi 

ise talep eden ağ üyeleri arasından EGİAD Yönetim Kurulu’nun görevlendirilmesi ile seçilir.  

İlgili dönemdeki EGİAD Başkanı veya görevlendirilen Başkan Vekili, İcra Kurulu’nun da doğal 

başkanlığını yapacaktır.  
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İcra Kurulu 15 günde bir rutin toplantılar gerçekleştirecektir. Toplantılara %70 oranında iştirak 

etmeyen icra kurulu üyelerinin üyelikleri düşecektir.  

E. Girişimciler : Yeni bir iş fikri olan ve kurallara uygun bir biçimde hazırlanmış bir iş planına 

dayalı olarak yeni bir girişim kurmak üzere finansal destek arayışı içinde olan kişilerdir. 

F. Ağ Üyesi Yatırımcılar : Hazine’den lisanslı veya lisanssız olarak, EGİAD Melekleri İktisadi 

İşletmesi’ne belirlenen yıllık ödemeyi yapmak sureti ile EGİAD Melekleri’ne gelen iş fikirlerinden 

öncelikli olarak yararlanmak hakkına sahip olan gerçek kişilerdir.  

G. Mentörler : İş hayatı, ticaret, girişim, üretim, sanayi veya sair bir alanlarda tecrübe sahibi olup, 

bu tecrübelerini Girişimciler ile paylaşmak ve onlara aktarmak üzere EGİAD Melekleri içerisinde 

gönüllü faaliyet gösteren kişilerdir. Mentörlerin Ağ Üyesi Yatırımcılar’dan olması mümkün 

olduğu gibi, Ağ Üyesi ve Yatırımcı kimliği olmayan kişiler de mentörlük yapabilecektir.   

H. İdari Kadro : EGİAD Melekleri bünyesinde, Ağın idari iş ve işlemleri yürütecek, girişim 

fikirlerini toplayıp ilk ve ön değerlendirmesini yapacak, EGİAD’ın organ ve paydaşları arasında 

eş güdüm ve iletişimi sağlayan, Hazine nezdinde, yatırımcıların lisans işlemlerini, girişim ve 

girişim şirketlerinin Hazine nezdindeki başvuru ve işlemlerini gerçekleştirecek, konuyla ilgili 

yurtiçi ve gerektiğinde yurtdışında düzenlenecek etkinliklere ve toplantılara katılarak EGİAD 

Meleklerini temsil edecek bir veya birden fazla kişiden oluşan idari personellerdir. Bu kişilerin, 

eğitim seviyelerinin gerekli ön değerlendirme ve yönlendirme işlemlerini yapmaya uygun olması 

gereklidir.  

I. Seçici Kurullar  : Ön elemeden geçen girişim fikirlerinin değerlendirme ve yönlendirmesini 

yapan sektörel bazda farklı uzmanlıklara sahip kişilerden oluşan kurullardır. Bu kurulların 

sektörel bazda farklı ve münferit olarak kurulması mümkün olduğu gibi tek bir kurulda farklı 

uzmanlıklara sahip üyelerin bir araya getirilmesi sureti ile de teşekkül ettirilebilecektir.  

İ. Sponsor & Hizmet Sağlayıcılar : EGİAD Melekleri’ne maddi destek veya hizmet sağlamak sureti 

ile ayni ve/veya nakdi katkı koyan gerçek kişi veya tüzel kişilerdir.  

J. Diğer Paydaşlar: Hazine Müsteşarlığı , Üniversiteler, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoparklar, 

aynı amaca yönelik olarak kurulmuş diğer melek yatırım ağları ve ilgili üst kuruluşlardır. 

IV. Girişim Fikirlerinin İnceleme ve Değerlendirilmesine İlişkin Prosedür ve İşleyiş 

 Girişim fikirleri EGİAD Melekleri internet sitesi üzerinden kabul edilecek ve gelen tüm 

fikirler özel bir veri tabanında saklanacaktır. 

 EGİAD Melekleri’ne ulaşan iş fikirlerine ilişkin olarak öncelikle sekreterya tarafından 

sunulan girişim fikrinin alındığına, ilgili kurullarca ve süreç dahilinde inceleme ve 

değerlendirme yapılacağına ilişkin bir bilgilendirme ve teşekkür yazısı gönderilecektir. 

 Gelen iş fikirlerine ilişkin ön değerlendirme sekreterya ve profesyonel kadro tarafından 

yapılacak, kendi görüşü ile birlikte İcra Kurulu’na sunulacaktır.  

 Ön inceleme ve raporun olumlu olması durumunda, geliştirilmesi gereken konular ile 

ilgili olarak ilgili mentör/ler, sponsor ve servis sağlayıcılar ile görüşme sağlanacaktır 

 Olumsuz görüş bildirilmesi ve İcra Kurulu tarafından aksine bir görüş bildirilmemesi 

durumunda, Girişimci ’ye olumsuz geri bildirim yapılacaktır. 
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 Başvurunun şekil yönünden eksiklikleri olması durumunda sekreterya tarafından iş fikri 

sahibine gerekli düzeltmeler için ek süre verilir.  

 Gerekli geliştirme ve olgunlaştırma faaliyetlerinin arkasından, girişim fikri ilgili Seçici 

Kurul’a yönlendirilecektir.  

 Seçici Kurul’un yönlendireceği geliştirici ve iyileştirici adımlar tamamlandıktan sonra, 

sekreterya’nın raporu ile birlikte dosya İcra Kurulu’na sunulacak ve oradan da tüm 

EGİAD Melekleri yatırımcılarına açık çağrı yapılacaktır.   

 Çağrı’ya cevap veren /olumlu dönen Yatırımcılar ile Girişimci’nin birebir görüşmeleri 

organize edilecektir.  

  Yatırımcı ve Girişimci tarafında olumlu mutabakat ve anlaşmaların olması 

durumunda, tekli / çoklu yatırım modelleri ortaya çıkartılır.  

V. Yatırım & Ortaklık Esasları  

Yatırımcılar ve girişimciler arasında yapılacak işbirliğinin ve yatırımın, teşviklerden 

yararlanması veya yararlanmamasına göre farklı fiili durumlar ve süreçler ortaya çıkmaktadır.  

A. Teşviklerden Yararlanmaması Durumunda  

Devlet ve vergi teşviklerinden yararlanılmaması durumunda yatırımcının niteliği, yatırım 

yapılan sektör, ortaklık payı, yatırım yapılan miktar, şirketin nevi ve büyüklüğü, yönetimde yer 

alma vs. herhangi bir açıdan bir kısıtlama bulunmamaktadır.  

Taraflar tamamen ticari, fiili ve sözleşmesel serbesti içerisinde hareket edebilmekte ve yatırım 

herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan tarafların üzerinde mutabık kalacağı şartlar ile 

yapılabilmektedir.  

B. Devlet Teşviklerinden Yararlanılması Durumunda  

Yapılacak yatırım ve girişimin Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik ve Bireysel 

Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ’den yararlanması durumunda bazı kriter ve 

esaslara tabi olunmaktadır.  

a. Sağlanan Teşvik & İndirim Nedir :  

 Teşvik ve indirimden sadece Lisanslı yatırımcıların istifade etmesi mümkün olup; 

yatırım yapılan iştirak hisselerinin alış bedellerinin %75’i; iki tam yıl elde tutulması şartı 

ile yıllık beyanname ile bildirilen kazanç ve iratlardan indirilebilecektir.  

 İndirim hisselerin iktisap edildiği dönemde sağlanmaktadır.  

 İndirim konusu yapılabilecek tutar lisanslı yatırımcı bazında yıllık toplam 1.000.000.-

TL’dir.  

 Ortak yatırımlar hariç lisanslı bir yatırımcının; 5 yıllık lisans geçerlilik süresinde en fazla 

20 şirkete yaptığı yatırım için devlet desteği alması mümkündür.  

b. İndirimden Yararlanma Şartları :  

 Yatırımcının tam mükellef gerçek kişi olması,  

 Yatırımcının Hazine’den lisans sahibi olması, 

 Yatırım yapılan tam mükellef A.Ş’ ye ait hisselerin iki tam yıl elde tutulması 
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c. Yatırımın Asgari & Azami Sınırı  

 Her bir girişim şirketinde iktisap edilen hissenin bedeli, emisyon primi dahil en az 

20.000.-TL ve en fazla 1.000.000.-TL olabilir.  

d. Azami Ortaklık Payı  

 Yatırımcı girişim şirketinde hakim ortak olamaz. 

 Doğrudan veya dolaylı tek başına girişim şirketini kontrol edemez. 

e. Yönetim Hakkı  

 Yatırımcı yönetim kurulunda %50’dan fazla sandalyeye sahip olamaz veya atama hakkı 

olamaz 

 %50 kuralına uymak koşulu ile yönetim kurulunda temsil edilme hakkı sağlayan 

imtiyazlı paylara sahip olabilir 

 Yatırımcıya belli konularda veto hakkı verilmesine ilişkin düzenleme yapılabilir 

 Yatırımcı, girişim şirketinde idari görev alamaz, şirket personeli olarak çalışamaz 

f. Şirketin Niteliği  

 Devlet desteğinden yararlanılabilmesi için yatırım yapılan/sermaye konulan şirketin bir 

Anonim Şirket olması, 

 Şirketin son iki yıldaki satışlarının yıllık net 5.000.000.-TL’den fazla olmaması,  

 En fazla 50 çalışanının bulunması,  

 Şirketin yatırımcının kendisine ve akrabalarına ait olmaması,  

 Şirketin başka bir şirketin iştiraki veya kontrolünde olmaması,  

gereklidir.  

g. Ortak Yatırımlar  

En az iki lisanslı yatırımcı tarafından bir girişim şirketine beraber yatırım yapılması durumunda, 

bu yatırımlara ortak yatırımlar adı verilmektedir.  

Ortak yatırımlarda, yatırımcılar kendileri arasından bir kişiyi lider ortak olarak belirlemektedir. 

Lider ortak, ortaklık adına Hazine ile ilişkileri gerçekleştirir.  

Ortak yatırımlarda, vergi indiriminden yararlanacak azami yatırım tutarı 2.000.000.-TL’dir. 
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EGİAD TOPLANTI VE ETKİNLİKLERİ HAZIRLIK VE  

ORGANİZASYON PROSEDÜRLERİ: 

DANIŞMA KURULU : 

Danışma Kurulu derneğin danışma organıdır. Dernek üyeleri arasından Genel Kurulca 2 (iki) yıl 

için seçilen 5 asil üye ve 5 yedek üye, Yönetim Kurulu eski başkanları ile Yönetim Kurulunca 

onur üyeleri ve en az 5’i fahri üyeler arasından olmak üzere seçilen toplam 20 kişiden oluşur. 

Danışma Kurulu toplantılarına gündemin özelliğine göre sanayi, tarım, ticaret, bürokrasi, medya, 

eğitim ve politika dünyasından seçilmiş kişiler, Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olarak davet 

üzerine katılabilirler. Bu kişiler kurul oylamalarına katılamazlar. 

Danışma Kurulu toplantılarına EGİAD’ın görevdeki Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter 

katılırlar. Ancak, toplantıda yapılacak oylamalara katılamazlar. Danışma Kurulu üyelerinin talep 

etmesi halinde derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgi verirler. 

Kurul ilk toplantısında 2 (iki) yıl için kendine bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter 

seçer. 

Danışma Kurulu, başkanının daveti üzerine yılda en az iki kez olağan veya Yönetim Kurulu’nun 

talep etmesi halinde kurul başkanının daveti ile olağanüstü toplanır. Danışma Kurulunun ilk 

toplantısı mutlaka yılın ilk altı ayı içerisinde yapılır. 

Danışma Kurulu toplantıları basına kapalıdır. Ancak, basın mensupları  toplantı öncesinde 

takdirde resim çekebilir ve görüntü alabilirler. 

DANIŞMA KURULU TOPLANTI PROSEDÜRÜ: 

1.Danışma Kurulu’nun  Olağan veya Olağanüstü toplantısı ile ilgili alternatif tarihler Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir.  

2.Danışma Kurulu  Başkanı’nın tarih teyidi alındıktan sonra Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu 

Başkanının ortak imzaları ile varsa gündem konusunda önerileri almak ve toplantı tarihini 

önceden duyurmak üzere toplantı tarihinden en az 15 gün önce kurul üyelerine yazı yazılır.  

3. Gündem önerileri, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Danışma Kurulu Başkanı tarafından 

birlikte değerlendirilerek toplantı gündemi oluşturulur. 

4.Toplantının yapılacağı otel veya diğer yerlerden mönü ve diğer konularda teklif alınmak 

suretiyle toplantının yapılacağı yer seçilir ve anlaşma yapılır. 

5.Toplantı yeri belirlenerek Danışma Kurulu üyelerine gündemi içeren davet yazıları gönderilir. 

6.Toplantıdan iki gün önce henüz katılım teyidi vermeyen üyeler aranarak kesin katılım listesi 

oluşturulur.  

7.Otele garanti sayı bildirilir. 

8.Toplantı günü önceden salon düzenlemesi kontrol edilir, süsleme ve bayrakların asılması 

gerçekleştirilir. 
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9.Yönetim Kurulu üyeleri toplantıdan en az 30 dakika önce salonda bulunur ve konukları 

karşılarlar. 

10.Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bir önceki altı aylık dönemde yapılan 

faaliyetlere ilişkin üyelere kısaca bilgi verilir. 

11.Toplantıda önce gündem maddelerinin görüşüldüğü kapalı oturum gerçekleştirilir. Daha 

sonra yemeğe geçilir. 

12.Toplantı tutanakları EGİAD Genel Sekreteri ve Danışma Kurulu Sekreteri  tarafından tutulur. 

EGE TOPLANTILARI  

Ege Toplantıları EGİAD’ın kuruluşundan bu yana devam eden ve her yıl belirli sayıda düzenlenen 

yemekli toplantılar serisidir. Davet edilecek konuklar siyaset, iş, medya, sanat, kültür  ve bilim 

dünyasından yerli ve yabancı isimler olabilmektedir. Toplantılar müsaitlik durumuna göre 

tercihen Swissotel veya Hilton gibi salon imkanları elverişli otellerde yapılır. Toplantılar öğle 

veya akşam yemekli olarak düzenlenebilir. Ege Toplantıları gündüz genellikle 12.00-15.00 gece 

ise 20.00-23.00 saatleri arasında yapılmaktadır. 

EGİAD  EGE TOPLANTISI İŞ AKIŞ PLANI 

1- Yönetim Kurulu tarafından Ege Toplantısı’na  konuk konuşmacı olarak davet edilecek 

alternatif isimler belirlenir. 

2- Toplantının yapılacağı tarih belirlenir. 

3- Konuk Konuşmacıya Yönetim Kurulu Başkanı’nın imzası ile davet yazısı gönderilir.Yazıda 

planlanan tarih ay olarak belirtilir.Konuşmacıdan kendisine uygun olan bir tarihi bildirmesi 

istenir. 

4- Konuk konuşmacıdan konuşma konusu ve sunum için varsa istediği ekipmanlar 

öğrenilir. 

5- Konuşmacıdan tarih teyidi alınır alınmaz otellerin müsaitlik durumu kontrol edilerek , 

yemek, toplantı ekipmanları, süsleme vb. talep edilecek hizmetler belirtilerek alternatifli menü 

ve diğer hizmet bedelleri için teklifler alınır. 

6- Sektör ve konuşmacıya göre yaklaşık tahmini katılımcı sayısı  belirlenir. 

7- Menü seçimi yapılır. 

8- En uygun teklifi veren ve müsait olan otel ile başlangıç için bir garanti katılımcı 

üzerinden anlaşma yapılır. 

9- Öncelikle üyelere, davetli protokol mensuplarına ve Ege Toplantıları davetli listesinde 

yer alan diğer kişilere basılı davetiye veya  e-posta vb. uygun araçlarla duyuru yapılır. 

10- Toplantı tarihine kadar üyelere duyurular Cuma bülteni, SMS ve ayrı e-postalar ile 

düzenli hatırlatma yapılır. Gerektiğinde üyelere telefonla katılım bilgisi sorulur.  

11- Toplantıdan bir hafta önce Ege Toplantısı’nın konuk konuşmacısı, konusu ile tarih ve yer 

detayları  bir basın bülteni ile kamuoyuyla paylaşılır. 
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12- Konuk konuşmacı için plaket ve/veya gerekiyorsa hediye hazırlanır. 

13- Konuğun ulaşım , konaklama veya tranferler ile ilgili talebi olup olmadığı kontrol edilir. 

14- Toplantıdan iki gün önce protokolden davet edilen konukların katılım teyitlerinin 

alınmasına başlanır. 

15- Gelen katılım teyitleri doğrultusunda otel ile anlaşmada belirtilen garanti sayısı düzenli 

olarak revize edilerek otel yazılı olarak bilgilendirilir. 

16- Etkinlikten birkaç saat önce salon EGİAD ve Türk bayrakları ve gerektiğinde masa ve 

kürsü çiçekleri ile süslenir. 

17- Protokol ve basın için masalar belirlenir ve karşılama için kişiler görevlendirilir. 

18- Toplantı için basın kuruluşlarına duyuru yapılır. Katılacak basın mensuplarının tam 

listesi EGİAD Basın Danışmanı tarafından oluşturularak önceden Yönetim kuruluna sunulur. 

19- Yaka kartları kontrol edilir ve eksikler tamamlanır. 

20- Konuşmacı  için gerekiyorsa dinlenme odası  hazırlanır. 

21- Karşılama için grup oluşturulur. 

22- Toplantıda kullanılmak üzere yeteri kadar soru kartı hazırlanır. 

23- Konuk Konuşmacıya imzalatılmak üzere anı defteri toplantı günü hazır bulundurulur. 

24- Tüm katılımcılar için girişte yaka kartları verilir. Protokol haricinde ücretli 

katılımcılardan girişte yemek bedeli tahsil edilerek yaka kartı verilir. 

25- Protokol , basın protokol  ile medya mensupları dışında yaka kartı olmayan kişilere 

servis yapılmaz. 

26- Toplantı için gerektiğinde yeteri kadar hostes temin edilir. 

27- Konuğun ulaşım, transfer vb. konularda talebi olduğu takdirde gerekli düzenlemeler 

yapılarak toplantı öncesinde kendisine bilgilendirme yapılır. 

28- Toplantının akışı ile ilgili bir sorumlu kişi (Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter vb.) 

belirlenir. Toplantı öncesi  ve esnasında tüm ekip bu sorumlu kişinin talimat ve 

yönlendirmelerine göre hareket eder. 

29- Toplantı sonrasında katılımcı sayısı ve listesi, ücretli ve ücretsiz katılımcı sayısı, tahsilat 

ve giderler konusunda özet bir rapor hazırlanarak ilk Yönetim Kurulu Toplantısında sunulur. 

30- Toplantıdan iki gün sonra konuk konuşmacıya Yönetim Kurulu Başkanı’nın imzasıyla bir 

teşekkür mektubu gönderilir. 

EGİAD BALOLARI:  

EGİAD Baloları EGİAD’ın kuruluşundan bu yana düzenli olarak yapılan önemli etkinliklerdendir. 

Yaz veya Kış balosu şeklinde düzenlenebilir. Ayrıca, 10, 20, 25. yıllarda yapılanlar gibi özel 

kuruluş yıldönümü baloları da yapılmaktadır. Baloların düzenlenmesinden Yönetim Kurulu 
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doğrudan sorumludur. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu balo hazırlıkları sırasında 

Yönetim Kurulu ile birlikte çalışmaktadır. Balo hazırlıkları aşağıdaki akış içinde yürütülür.   

1- Öncelikle balo teması seçilir. 

2- Eğer balo bir sosyal sorumluluk projesi veya hayır işi ile ilişkilendirilecekse bu konuda  

karar verilir  

3- Bu organizasyonun hazırlık aşamasından bitişine kadar görev yapacak yönetim kurulu 

üyeleri ve Sosyal ve Kültürel İlişkiler Komisyon üyelerinden seçilen bir Balo Hazırlık Komitesi 

oluşturulur.  

4- Temaya göre sanatçı seçilir. 

5- Tarih ve yer  belirlenir. Mönü seçimi için otelden teklif alınır. 

6- Öncelikle EGİAD üyesi  olan organizasyon  firmalarıyla görüşülür . 

7- Masa düzenlemesi ve salon süsleme alternatifleri yerinde görülür ve teklifleri alınır. 

8- En uygun teklifi veren organizasyon firması ile sözleşme yapılır. 

9- Sanatçının organizatörü  ile görüşmelere başlanır. 

10- Yaklaşık davetli sayısı  tahmin edilir. 

11- Sponsorluk bedelleri belirlenir ve sponsorluk dosyası hazırlanır. 

12- Sponsor görüşmeleri yapılır. 

13- Balo davetiye bedelleri tüm giderler dikkate alınarak yapılacak bir bütçe hesabı ile zarar 

etmeyecek şekilde belirlenir. 

14- Davetiye örnekleri  hazırlanır ve davetiye seçimi yapılarak basımı yapılır. 

15- Protokol ve basından ücretsiz davet edilecek kişilerin isimleri belirlenir.  

16- Gerekli plaketler hazırlanır. Örneğin, sponsorlar, sanatçı vs. 

17- Gerekirse sanatçıya verilecek hediye seçilir ve alınır. 

18- Balodan önce seçilen mönünün tadımı Yönetim Kurulu ve ilgili komisyondan seçilen bir 

grup tarafından yapılır. 

19- Balodan iki gün önce protokolden davetlilerin kesin katılım teyitleri telefonla alınır. 

20- Salon masa düzeni  A Ptotokol, Protokol, Basın Protokol , diğer önemli davetliler ve 

üyelere ayrılacak masalar belirlenerek salon planı üzerinden hazırlanır. Buna göre  oturma 

düzenleri  Yönetim Kurulu içinde oluşturulan grup tarafından yapılır. 

21- Sanatçının organizatörü ile temasa geçilerek gelen kişi sayısı, ses ve ışık, ulaşım ve 

konaklama ile ilgili istekler, transferler  ve diğer ayrıntılar belirlenir. 

22- Balo öncesi salon düzeni yerinde kontrol edilir. 
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23- Balo akşamı oturma düzenini gösteren salon ve masa planları salonun girişinde panolara 

asılır. Ayrıca, organizasyon görevlileri ve hosteslere verilerek konukların masalarını bulmalarına 

yardım edilir. 

24- Görevliler tarafından protokol karşılanır ve masalarına kadar eşlik edilir. 

YILBAŞI KOKTEYLİ:  

31 Aralık’tan önceki  bir gün tercihen üyelere ait bir mekanda bu mümkün olmadığı takdirde 

şehir içinde merkezi bir yerde düzenlenen üyeler, eşleri ve protokolün katıldığı yeni yıl kutlama 

etkinliğidir. 

• Tarih belirlenir. ( En geç yılbaşından önceki hafta içinde bir gün) 

• Mekanlardan teklifler  alır ve Yönetim Kurulu’na sunulur. (Menü ,Mekanın fiziki 

koşulları,Fiyat, Lokasyon  vb.) 

• Yönetim Kurulu onayı sonrası istenirse menü revize edilir. Ekleme ve çıkarmalar 

gerekiyorsa yapılır ve nihai fiyat pazarlığı yapılır.  

• Dışarıdan alınacak yabancı içkiler için  teklif alınır. (Dernek içi ya da dernek dışı daha az 

maliyetli olacaktır. Bandrolsüz içki kabul edilmez. ) 

• Süsleme ve fotoğraf çekimi için stand ayarlanır. 

• Hizmetin aksamaması ve yemeklerin çıkacağı saatle ilgili mekana bilgi verilir. 

• Sekretarya organizasyon bilgileri verilir ve duyurulara başlanır. ( En az 3 hafta önce 

Cuma duyurusuna girmelidir) 

• Belirlenen tarihin Christmas, Kandil ya da derbi maçları ile çakışmamasına dikkat edilir.  

• Maket pastaya basılacak logo gönderilir.  

• DJ ile anlaşma yapılır. 

• Çekiliş yapılacaksa üyelerden hediyeler toplanır. Detaylar kesinleştikten soran biletler 

basılır.  Bilet arkalarına hediye verenlerin logoları ya da isimleri yazılır.  

• Etkinlik gecesi çekiliş yapmak için saydam bir vazo benzeri kap tedarik edilir.  

• Anlaşılan mekandan vale hizmeti istenir. Güvenlik konusunda hizmet talep edilir yoksa 

dernek üyesi şirketlerden  hizmet alınır. 

• Belirlenen tarihten 1 hafta önce, 2 gün önce ve aynı gün mesaj, mail ve sosyal medya 

duyuruları yapılır.  

• Komisyona liste paylaştırılır, telefon zinciri kurulur. 

• Dışarıdan satın alınacak yabancı içkilerin o gece öncesinde mekana iletilmesi organize 

edilir. 

• Dışarıdan alınan içkilerin boş şişeleri gece sonunda sayılır. Bu konuda etkinliğin yapıldığı 

mekanın yetkilisi önceden bilgilendirilir. 

• Basın mensuplarının sayılarının en az yarısı faturadan düşürülür. 
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• Etkinlik hazırlığında saymanlar bütçe ve ödeme koşulları konusunda bilgilendirilir.  

• Garsonlara verilecek bahşiş belirlenir.  

• Gecenin ortasına doğru çekiliş yapılır. 

• Etkinlik sonunda gelir-gider durumu sorumlu kişiler ve sekreterya tarafından çıkarılır ve 

Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısına sunulur. 

YURTDIŞI İŞ GEZİLERİ : 

EGİAD’ın uluslararası ilişkilerini geliştirmek üzere her yıl en az bir dış gezi düzenlenmektedir. 

Bu geziler EGİAD Yönetim Kurulu ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından ortaklaşa 

planlanmaktadır. Dış geziler iş amaçlı veya kültürel amaçlı olabilmektedir. EGİAD olarak Dış 

Ticaret Müsteşarlığı, DEİK, TİM veya diğer kuruluşlarca düzenlenen ticari amaçlı resmi heyet 

gezi programlarına da katılım yapılabilinir. 

Dış gezilerin düzenlenmesinde aşağıdaki akış planı çerçevesinde hareket edilir. 

1) Gidilecek ülkenin seçim kriterleri: 

1.1) İstanbul'dan yapılacak uçuşun süresinin 3 saati aşmamasına özen gösterilir.  

1.2) Hedef şehirde konsolosluğumuzun ve Ticari Ataşeliğimizin olması gerekir.  

1.3) Türkiye ile ticaret hacimlerine ve gelişme potansiyeline bakılır. 

1.3.1) Dış Ticaret Müsteşarlığından Türkiye'den hedef ülkeye yapılan ihracat rakamlarına 

bakılır.  

1.3.2)    Dış Ticaret Müsteşarlığından hedef ülkenin Türkiye'den yaptığı ithalat rakamlarına 

bakılır. 

1.4) Gelişmiş ülkelerin yerine, öncelikle gelişmekte olan ülkeler tercih edilir. 

1.5) Hedef ülkedeki sektörel potansiyeller değerlendirilir. 

2) Seyahat tarihi belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar?  

2.1) Hedef ülkedeki resmi tatil günleri 

2.2) Hedef şehirde aynı tarihte organizasyonu olumsuz yönde etkileyecek başka bir 

organizasyonun olup olmaması 

 Hedef şehirde organizasyonu olumlu yönde etkileyecek bir organizasyon ile aynı tarihlerin 

yakalanması tavsiye edilir. 

2.3) Bu durumda seyahat planlaması ve organizasyonu daha erken başlamalıdır. 

2.4) İzmir’de önemli bir organizasyon ile aynı tarihe çakışmaması tavsiye edilir. 

3) Seyahat edilecek ülke belirlendikten sonra şehir seçimi  

3.1) Seçilen şehirde konsolosluğumuz olmasına dikkat edilmelidir. 

3.2) Seçilen şehirde Ticaret veya Sanayi Odası olmasında fayda vardır.  
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3.3) Türklerin yoğun olarak yaşadıkları şehir tercih sebebi olabilir. 

3.4) Seçilen şehirde karşılıklı bir ticaret potansiyelinin olması gerekir.  

3.5) Şehiriçi ulaşım kolaylığı. 

4) Seyahat planının ne kadar zaman önceden  yapılması uygundur?  

4.1) Seyahat yapılacak olan ülkede belirlenen tarihlerde başka bir organizasyon olup 

olmamasına göre değişiklik gösterecektir. 

4.1.1) Eğer ki hedef şehirde belirlenen tarihlerde başka bir organizasyon var ise otel ve uçak 

uygunluklarının sağlanması için seyahat tarihinde en az 2 ay önce ön ödemelerin alınmış olması 

gerekir. 

4.2) Duyuru çıkıldıktan sonra üyelerin dönüş yapması yaklaşık olarak 3 hafta sürer. 

4.3) Ziyaret planının oluşturulması ve gereken randevuların alınması en az 3 hafta 

sürmektedir.  

4.4) Katılımcıların belirlenmesi yaklaşık olarak 3 hafta zaman alır. 

4.5) Seyahat acentasına ön ödemenin yapılması seyahat tarihinden önce en az 1 aydır. 

 4.6) Tüm randevuların seyahat tarihinden 1,5 ay önce alınmış olması önerilir. 

4.7.İş gezisinin detay programı belirlendikten sonra Ekonomi Bakanlığı ve gerektiğinde Dışişleri 

Bakanlığı’na bilgi yazısı yazılır. Giden Heyet Bilgi Formu düzenlenir. Ayrıca, gidilen ülkedeki 

Büyükelçiliğimiz veya konsolosluğumuza bilgi yazısı yazılır ve program gönderilir. Büyükelçi 

veya Konsolosumuzun ziyareti için programın kesin tarihleri belli olduğunda önceden randevu 

talep edilir.  

5) Seyahat kaç gün sürmelidir? 

5.1) 3 günü geçen seyahatlerde katılım sayısında düşüş olabilmektedir.  

5.2) Perşembe ‐ Pazar en ideal seyahat günleridir. 

5.3) Perşembe ve Cuma görüşmeler yapılır.  

5.4) Cumartesi şehir turu yapılır. 

5.5) Pazar dönüş günüdür. 

6) Seyahat programının içinde neler olmalıdır?  

6.1.) Büyükelçilik/Konsolosluk ziyareti  

6.2) Sanayi ve/veya Ticaret Odası Ziyareti. 

6.3) Seçilen iş adamları derneği veya derneklerinin ziyareti  

6.4) Eğer var ise ve ilgi konusu olabilir ise fuar ziyareti  

6.5) Varsa bir Türk yatırımcının tesisi veya o civardaki önemli bir sanayi tesisi gezilebilir. 

 6.6) Varsa Serbest Bölge ziyareti  
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7) Seyahate kaç kişi katılmalı? 

7.1) En az 15,en çok 30 

8) Seyahate gelmesi beklenen hedef kitle kimlerden oluşur? 

8.1) Tüm aktif üyelerimiz 

8.2) Fahri üyelerimiz 

8.3) Üye olmayan kişilerin seyahate katılması tavsiye edilmez. 

9) Seyahat planlama grubunda en az kaç kişi olmalıdır?  

9.1) Bu grup kendi içinde ikiye ayrılmalıdır. 

9.1.1)    Ziyaretlerden sorumlu kişiler  

9.1.2)    Turizm paketinden sorumlu kişiler 

9.2) Ziyareti planlayan grup en az 2‐3 kişi olmalıdır. 

9.3) Turizm paketini planlayan grup 2 kişiden oluşabilir . 

10) Otel seçiminde nelere dikkat edilmelidir? 

10.1) Lokasyonu ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceği bir yer olması tüm seyahat programının 

geneli için önemlidir.  

10.2) Otelin yapım yılı ve tadilat yılı sorulmalıdır. 

10.3) Eğer toplantı yapılacak ise toplantı salonunun durumu sorulmalıdır.  

10.4) İptal koşulları öğrenilmelidir. 

11) Tur için fiyat teklifi alınırken nelere dikkat edilmelidir?  

11.1) Otelin konumu  

 11.2.Uçak saati 

 11.3)Transfer araçlarının durumu  

 11.4)İptal koşulları 

12) Otel girişi öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

12.1) Otele giriş grup olarak yapılacağı için önceden pasaport ve vizelerin fotokopilerinin otele 

ulaştırılması ve otelin önceden gerekli işlemleri yapmış olması talep edilmelidir. Aksi takdirde 

sıra ile yapıldığında uzun bekleme sürelerine sebep olmaktadır. 

12.2) Otelde oda anahtar dağıtımı yapılırken bir kişinin katılımcı oda numaralarını alması 

faydalı olacaktır. 

13) Sabah otelden hareket etmeden önce : 

13.1) Katılımcı listesi ile sayı kontrolü yapılmalıdır. 
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13.1.1) Katılımcı listesinde katılımcı oda numarası ve telefon numarası olması yaşanacak bir 

gecikme durumda kişiye ulaşmak için faydalı olacaktır. 

13.2) Katılımcılara günün yazılı planın dağıtılması gerekir. 

14) İş ziyareti öncesinde nelere dikkat edilmelidir? 

14.1) Katılacak kişi sayısı ve kişi isimleri özellikle resmi kurumlara önceden bildirilmelidir. 

Aksi takdirde gidilecek yerde problem çıkabilmektedir. 

14.2) Katılımcılar ile ilgili tanıtım broşürü İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Tanıtım broşüründe 

uzun yazılar yerine kısa süreli bakışlarda firma ile ilgili bilgileri aktaracak nitelikte olması 

gerekir. 

14.3) Ziyaretin öncesinde kurum veya kuruluşa takdim edilecek olan hediye önceden Başkan'a 

sunulmalıdır.  

14.4) Ziyaret neticesinde arşiv kayıtları ve basın için mutlaka toplu fotoğraf çektirilmelidir. 

14.5) İş ziyaretleri planlanırken öğle ve akşam yemekleri için mutlaka zaman ayırılmalı ve 

mümkün ise yakında bulunan restoranlar tespit edilip gerekli rezervasyonların yapılması yararlı 

olacaktır. 

14.6) Ziyaret öncesinde gidilecek olan kurum veya kuruluşun üst düzey yetkililerinin isimleri 

ve gerekli görülür ise resim ile birlikte kısa bilgilerinin Başkan'a takdim edilmesi yararlı 

olacaktır. 

14.7) Grup hareket etmeden birkaç gün önce hava durumu tahminleri vb. faydalı bilgiler 

katılımcılarla paylaşılır. 

15) Seyahate hediye olarak neler götürülebilinir? 

15.1) İzmir temsil edecek ve ticari önemi olan ürünler öncelikli tercih sebebidir. 

15.2) Ziyaret yapılacak kurum veya kuruluşun statüsüne göre el yapımı ve sergiye müsait 

ürünlerin seçimi uygundur. 

16) Seyahat sırasında seyahat raporu oluştururken nelere dikkat edilmelidir? 

16.1) Seyahat raporunu hazırlama görevi bir kişiye ve bu kişinin katılmadığı toplantılarda 

yedek ikinci bir kişiye verilir. 

16.2) Seyahat raporu ses kayıt cihazına görüşme notlarının kayıt edilmesi ile yapılır. Bu görevli 

kişilerin akşam otelde rapor yazma gerekliliği ortadan kalkmaktadır. 

16.3) Seyahat raporunda hep ticari görüşmelere hem de gezilere yer verilmelidir. 

16.4) Raporu desteklemesi için fotoğraf çekilmesi gerekir. Bu sorumluluğunda bir kişiye ve bir 

yedek kişiye verilmesi uygundur.   

16.5) Seyahat sonrası kayıtlar ve fotoğraflar dernek sekreteryasına teslim edilir ve editöryal 

çalışması yapılır. 

17) Seyahat sırasında ne tür görev dağılımları yapılmalıdır?   
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17.1) Seyahat raporundan sorumlu bir asil ve bir yedek kişi 

17.2) Fotoğraf çekiminden sorumlu bir asil ve bir yedek kişi  

17.3) Sabah kişilerin toplanmasından sorumlu bir kişi 

17.4) Hediyelerin ve gerekli tanıtıcı yayınların organize edilip Başkan'a teslim edilmesinden 

sorumlu bir kişi 

18) Vize başvuru süreci nasıl işlemelidir? 

18.1) Vize işlemlerinin turizm paketi için anlaşılan firma ile yapılması gerekir. 

18.2) Eğer seyahat edilecek ülkenin her hangi bir resmi kurumu aracılığı ile davet alınmış ise 

istenilen evraklar o kuruma gönderilip vize isteminde bulunulabilinir. 

19) Gezi programında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

19.1) Programın çok erken saatte başlaması katılım yapmak isteyenleri dahi zorlayacağı için 

katlım sayısını olumsuz etkiler.  

19.2) Uzun mesafeli şehirdışı geziler memnuniyetsizlik yaratmaktadır. 

19.3) Eğer otobüs ile bir saatten fazla sürede bir yere gidilecek ise internet üzerinden süre 

teyidi mutlaka yapılmalıdır. Beyan edilen süreler ile gerçekleşen süreler farklılık gösterebilir. 

19.4) Gezi yapılacak günün hava koşullarına göre alternatif programı olmalı 

19.5) Gezi için eğer ki otobüs kullanılacak ise eski model ve dar olmamasına özen gösterilmeli. 

20) Seyahat duyuru süreci nasıl işlemelidir? 

20.1) Taslak program fiyatı ile oluştuktan sonra Cuma duyurularına çıkar.  

20.2) Yaklaşık iki hafta başvuru süresidir. 

20.3) Bu süre zarfında önceki seyahatlere gelen ve diğer potansiyel üyeler aranır ve karar 

vermeleri beklenir.  

20.4) Güncellenen program oluştukça duyurulardaki bilgi güncellemesi yapılır. 

20.5) Komisyon ve Yönetim kurulunda katılacak kişiler ile toplam sayı netleştirilir. 

20.6) Belirlenen katılımcı sayısına ulaşıldıktan sonra Cuma duyurularında teşekkür yazısı 

yayınlanır. 

21) Seyahatte yaşanabilecek problemler ve tedbirleri nelerdir? 

21.1) Her katılımcının pasaport fotokopileri, olası bir kaybolma ihtimali karşın alınmalıdır. 

21.2) Seyahat sigortaları mutlaka yaptırılmalıdır ki yaşanacak her hangi sağlık problemi daha 

kolay atlatılabilsin. 

 21.3) Sabah programları için otel resepsiyonundan uyandırma talep edilmelidir. 

21.4) Genel ihtiyacı karşılayabilecek temel ve basit türdeki ilaçlardan birer kutu alınması 

faydalı olacaktır. 
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21.5) Verilecek olan hediyelerin üzerinden yazan isimler kontrol edilmelidir, gerek görülmesi 

durumunda yeteri kadar yedek ve isimsiz hediye alınmalıdır. 

22) Gezi dönüşü yapılacak işler: 

22.1.İş gezisi süresince ziyaret edilen kişi ve kuruluşlara teşekkür yazısı gönderilir. 

22.2. İş Gezisine ve yapılan temaslara ilişkin Giden Heyet Bilgi Formu düzenlenerek ziyaretin 

bitiminden sonra en geç on beş gün içinde Bakanlığa gönderilir. 

HAPPY HOUR:  

EGİAD üyelerinin biraraya geldikleri genellikle yaz ayları dışında periyodik olarak yapılan 

organizasyonlardır.  

• Sosyal ve Kültürel İlişkiler Komisyonu’nun Komisyonun görüşü alınarak tarih belirlenir.  

• Komisyona teklif alma konusunda görev verilerek  uygun mekanlardan teklif alınması sağlanır. 

Yönetim Kurulu ve Komisyon tarafından tarih ve yer konusunda son karar verilir.  

• Sekretaryaya etkinlik detayları verilerek  mesaj, mail ve diğer yöntemlerle en az 1 hafta önce 

üyelere duyuru çıkılır.  

• Katılımı arttırmak için  gerekirse telefon zinciri kurulur. 

• Kandil veya futbol maçları vb. takvimi kontrol edilir 

• 2 gün önce ve etkinlik  günü hatırlatma mesajı  gönderilir.. 

• İkram belirlenir.( Yerli ve yabancı içecekler , ara sıcaklar ve diğer yiyecekler ) 

•Katılımcıların ödemelerini hem nakit, hem kredi kartı ile yapabilecekleri konusunda mekan 

önceden bilgilendirilir. 

İŞ ZİRVESİ  HAZIRLIKLARI 

İş Zirvesi EGİAD’ın her yıl bir kez olmak üzere bağımsız olarak veya diğer kuruluşlarla işbirliği 

yaparak gerçekleştirdiği iş toplantılarıdır. İş zirvesi gerektiğinde EGİAD sektör tanıtım günleri 

ile birleştirilebilir. 

1- Zirvenin ana teması ve yapılacağı alternatif tarihler belirlenir.  

2- Zirvenin yapılacağı yerin (fuar, kongre merkezi veya otel) müsaitlik durumu araştırılır. 

3- Konuşmacılar belirlenir ve davet yazıları gönderilir. 

4- Zirve programından sorumlu ekip belirlenir. 

5- Program akışı yapılır. 

6- Salon oturma düzeni, yer döşemesi, perdeler, masa veya sandalyeler,  havalandırma 

salon kirası ile görüşülür. 

7- Sahne, sahne tasarımı, ışık ve ses düzeni şirket ile anlaşma yapılır. 

8- Program akışına göre sahne görseli şirket ile belirlenir. 
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9- Sahne için gerekli, kürsü, oturma grupları ve sehpalar  vs…  dışarıdan hizmet alınır. 

10- Basım ile röportaj için sponsorların logolarının bulunduğu bir pano hazırlanır. 

11- Sunucu  belirlenir. 

12- Sponsorlardan salona asmak için önceden bayrak, flama  vs. görselleri istenir, ve bir gün 

öncesinden salona asılır. 

13- Coffee-break için catering  hizmeti alınır. 

14- Zirve öncesi tanıtım ve kamuoyuna duyurmak için basın bülteni gönderilir ve üyeler ve 

protokole önceden gerekli  davet ve duyurular yapılır. 

15- Konuklara  gönderilen davetiyenin haricinde tek tek aranarak katılım teyitleri alınır. 

16- Salon ve sahne süsleme için bir organizasyon şirketi ile anlaşılır, 

17- Konuşmacılar ve sponsorlar için plaket hazırlanır. 

18- Etkinlik öncesi üyelere kısa mesaj ve mail yoluyla hatırlatma yapılır ve telefonla aranarak 

toplantıya davet edilir. 

19- Konuşmacılara verilecek plaket vs. malzemelerin siparişi önceden verilerek toplantıdan 

en az iki gün önce hazır olması sağlanır. 

20- Toplantı programı ve Başkanın açılış konuşması metni basılarak zirve günü basın 

mensuplarına önceden dağıtılır. 

21- Toplantı sonrasında konuşmacılara birer teşekkür mektubu gönderilir. 

SEKTÖR TANITIM GÜNLERİ HAZIRLIKLARI 

1- Konsept belirlenip kaç gün yapılacağı kararlaştırılır 

2- Yer ve tarih belirlenir ( salon boş günlerine göre tarih belirlenir) 

a- Salon anlaşmasında; 

• Salon ısıtma ve soğutma imkanları kontrol edilir. 

• Yer döşemesi ve salon temizliği kontrol edilirkontoıroö e,lir. 

• Verirse ek hizmetler, masa sandalye gibi görüşülür 

• Fuar süresince katılımcı ve ziyaretçilere ücretsiz otopark için anlaşma yapılır. 

• Salonda görsellerin takılacağı yerler belirlenir. 

b- Stand  anlaşmasında; 

• Salon m2 si hesaplanır. 

• Stand tasarımı alternatifleri, fiyatları araştırılır ve tasarıma karar verilir. 

• Stand alınlık yazıları tasarımı belirlenir. 

• Salona kaç stand yerleşeceği belirlenir. 
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• Stand içine verecekleri sandalye, masa, uzatma kablosu vs…  belirlenir. 

• Stand kirası belirlenir ve örnek sözleşme hazırlanır. 

c- Temizlik anlaşması; 

• Fuar süresince  Salon ve tuvalet temizliği için bir şirket ile anlaşma yapılır. 

d- Salon fon müziği  

• Fuar boyunca fon müziği çalması için bir Şirket ile anlaşılır. 

3- Üye duyurusu; 

• Üye duyurularında  standların, m2 ve içinde ne gibi araç ve gereçlerin olduğuna dair 

bilgiler verilir. 

• Üyelerden alınlık yazısı için logolar istenir. 

• Üyelere fuardan bir gün önce stand dekorasyon ve yerleşimi için saat bilgisi ve otopark 

ücretsiz giriş kartları teslim edilir. 

• Stand satışları için üyeler aranır. 

4- Görseller ve basım; 

• Tüm oda ve dernek başkanlarına gönderilmek  üzere davetiye basımı yapılır. 

• Şehir içi görsellerinin asılması için Belediye ile görüşülerek uygun yerlerin  anlaşması 

yapılır. 

• Salon çevresi  ve salon içi  görsellerin  yerleri belirlenir ve tasarımı yaptırılır.  

• Dernekteki  EGİAD ve Türk Bayrakları kontrol edilir, eksik var ise yeniden yaptırılır. 

• Fuar günlerinde salona –giriş ve çıkış için ücretsiz otopark  kartı bastırılır. 

• Şehir için görseller ve yönlendirme levhaları tasarımı yapılır, ve fuardan 1 hafta önce 

astırılır. 

• Salon  görsel tasarımları salonun müsaitliğine göre  1-2 gün öncesinde asılır. 

5-  Fuar yer ve zamanı belli olduktan sonra varsa medya sponsoru vasıtası ile veya basın 

bültenleriyle etkinliğin duyurulması sağlanır. 

6- Açılış için; 

• Açılış akış programı belirlenir. 

• Konuşma yapılacak kişilere davet yazısı gider. 

• Açılış için gerekli hostes, kurdele ve makas hazırlanır ya da bir şirketten hizmet alınır. 

• Açılıştan sonra protokol ile birlikte  

• Yönetim kurulu uygun zamanda standları tek tek gezerek fotoğraf çekilir. 

7- Süsleme; 



 
EGİAD EL KİTABI 

 

62 
 

• Fuar boyunca salon giriş binası ve salon içi süsleme için bir firmadan hizmet alınır. 

8- Yiyecek, içecek; 

• Coffee – break  ve öğle yemeği  veya kapanış  kokteyli için firmadan hizmet alınır. 

9- Fuar katılımcı firmaları  için teşekkür yazısı hazırlanır ve bitiş günü firmalara verilir. 

EGİAD TİCARET KÖPRÜSÜ: 

Ticaret Köprüsü etkinliği EGİAD’ın marka tescilli toplantılarından biri olup temel amacı 

katılımcıların hızlı tanışma yönetimi ile birbirlerini tanımalarını sağlamak, iş ağlarını 

geliştirmektir. 

1.Ticaret Köprüsü etkinliği için tarih belirlenir. 

2.Üyelere ve diğer katılımcılara farklı mecralardan duyuru çıkarılır. 

3.Toplantının yapılacağı yer belirlenir. 

4.Katılımcılara yöntem ve yapmaları gereken ön hazırlık için bilgilendirme yapılır. 

5.Katılımcıların sayısına göre uygun gruplandırmalar yapılır. 

6.Yaka kartları gruplara ve renklere göre ayrı ayrı hazırlanır. 

7.Toplantının yapılacağı yerdeki masa düzeni bir gün önce veya toplantı gününde  önceden 

yapılır. 

8.Toplantı öncesinde katılımcılara yöntem hakkında kısaca sunum yapılır. 

9.Seçilen bir toplantı yönetmeni tarafından çalışma yürütülür. 

EGİAD AKADEMİ: 

Her yıl üyeler ve üyelerin şirketlerinde çalışan genç yöneticilere yönelik düzenlenen yönetici 

geliştirme programıdır. Modüllerden oluşan 8-12 haftalık bir paket eğitimdir. İzmir’deki 

üniversitelerden seçilen konularında uzman öğretim üyeleri ve deneyimli profesyonel 

yöneticiler programın eğitici kadrosunu oluşturmaktadır. 

1.Programın başlangıç ve bitiş tarihleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

2.Eğitim konuları daha önceki yıllarda yapılan eğitimlere katılan kişilerin geri bildirimleri 

çerçevesinde her yıl yeniden geliştirilir.  

3.Eğiticiler, program ve ücret belirlendikten sonra duyurular web sitesi, sosyal medya ve mail 

yoluyla üyelere gönderilir. 

4.Eğitimler hafta içi mesai saatleri dışında ve/veya hafta sonu Cumartesi günleri sabahları 

EGİAD Dernek Merkezinde yapılır. 

5.Eğiticilerin bilgilendirilmesi ve takibinden, katılımcılara eğitim materyalleri ve diğer konularda 

sunulacak hizmetlerden EGİAD Sekreteryası sorumludur. 
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6.Eğitim sonunda düzenlenen törenle katılımcılara sertifikaları dağıtılır. 

 

EGİAD ÖZEL GÜNLER PROSEDÜRÜ: 

EGİAD Üyelerinin doğum günleri, vefat, doğum , ödüller , fabrika ve işyeri açılışları vb. özel 

günleri üyelere duyurulmaktadır. 

Doğum Günleri: Üyelerin doğum günleri mail yoluyla tüm üyelere duyurulur. 

Vefat: Üyenin veya birinci derece akrabalarının vefatı halinde ebatları standart bir gazete ilanı 

verilir. Üyelerimizden biri veya anne, baba, eş veya çocuk gibi birinci derece yakınları ile 

kayınpeder veya kayınvalidelerinin vefatı mail yoluyla üyelere duyurulur. Cenazeye EGİAD adına 

Ege Orman Vakfı çelengi gönderilir. Yönetim Kurulundan EGİAD’ı temsilen cenazeye katılmak 

üzere isimler belirlenir. 

Doğum: EGİAD üyelerinin çocuklarının doğumu mail yoluyla üyelere duyurulur.  

Ödüller, Fabrika ve İşyeri açılışları: Üyelerin işyeri açılışları, temel atma törenleri veya 

kazandıkları vergi, ihracat vb. ödülleri ile diğer başarı haberleri mail, bülten ve web sitesi 

aracılığıyla üyelere duyurulur. Bu amaçla düzenlenen törenlere mümkün olduğunca yönetim 

düzeyinde katılım sağlanmaya çalışılır. Katılım gösterilemeyen durumlarda EGİAD adına çiçek 

gönderilir. 

EGİAD WEB SİTESİ VE WEB PORTALI YÖNETİM PROSEDÜRÜ: 

EGİAD WEB sitesi ve WEB portalı derneğin üyeler ve diğer hedef kitleler ile iletişimini en sağlıklı 

şekilde yönetmek amacıyla tasarlanmış interaktif bir mimariye sahiptir. www.egiad.org.tr 

ismiyle yayında olan sitede hem derneğin yapısı, yönetim organları, işleyişi hakkında bilgiler 

sunulmakta hem de etkinlikleri güncel olarak duyurulmakta, başkanın mesajları, sektörel ve 

kişisel üye bilgileri, basın açıklamaları, süreli yayınları ve araştırma raporları vb. yayınlar yer 

almaktadır.  

1. WEB sitesi tasarım ve yönetimi EGİAD Bilişim Sorumlusu tarafından yürütülmektedir. 

2. İçerik Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

3. EGİAD WEB sitesi Türkçe ve İngilizce olarak dilde yayınlanmaktadır. 

4. Periyodik güncelleme haftalık olarak yapılmakta, gerektiğinde anlık bilgi ve haber 

eklemeleri yapılabilmektedir. 

5. Yönetim Kurulu çalışma dönemi sona erdiğinde tüm bilgiler güncellenmekte,  sayfa 

tasarımında değişiklikler ve geliştirmeler yapılmaktadır. 

6. WEB sitesi üzerinden dernek sekreteryasına mesaj ulaştırılabilmekte, bilgi talebinde 

bulunulabilmekte ve üye başvurusu yapılabilmektedir. 

EGİAD YAYINLARI 

EGİAD YARIN DERGİSİ 

EGİAD’ın üç ayda bir yayınlanan süreli yayın organıdır. Dergi hazırlıkları EGİAD Yayın Takımı 

tarafından yürütülür. 

http://www.egiad.org.tr/
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1.Yayın Takımı her hafta toplanarak dergi ile ilgili gelişmeleri ve hazırlıkları görüşür. 

2.İçerik ve yayına hazırlıktan Yayın Takımı sorumludur. 

3.Öncelikle yayınlanacak sayı ile ilgili içerik, konular ve varsa konuk yazarlar dahil olmak üzere 

belirlenir. 

4.Yayına hazırlık çalışmaları, röportajlar, baskı ve diğer işlerle ilgili Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenen ajans veya matbaa temsilcisi Yayın Takımı toplantılarına katılır. 

5. Yayın Takımı ayrıca dergiye ilan bulunmasını, ilanların hazırlıklarının takibi ve baskı 

öncesinde matbaaya iletilmesini sağlar. 

6.Derginin dizgi hazırlıkları bittikten sonra baskı öncesi tüm kontrollerini yapar. 

7.Matbaada baskı öncesi derginin son hali incelenerek konu ve ilanların sıralaması yapılır. 

8.Dergi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen adet kadar baslıır ve üyelere, protokole, Odalar ve 

diğer kuruluşlara dağıtılır. 

9.Derginin tüm sayıları aynı zamanda e-dergi olarak EGİAD web sitesinde yayınlanır. 

 

BEYOND DERGİSİ 

BEYOND Dergisi EGİAD’ın Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrenci Kulübü ile 

ortaklaşa çıkardıkları Türkiye’de ilk ve tek örnek olan bir yayın organıdır. Yılda en az iki sayı 

yayınlanır. 

1.Derginin tüm içeriği üniversite öğrencileri tarafından hazırlanır. 

2.Yazılar EGİAD Genel Sekreteri tarafından içerik ve yasal sorumluluklar açısından kontrol edilir. 

3. Yayın Takımı gerektiğinde öğrencilerle ortak toplantılar yaparak dergi hazırlıkları hakkında 

bilgi alır. 

4.Beyond Dergisi’nin her sayısında EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı’nın yazısı bulunur. 

5.Derginin basım giderleri EGİAD’a aittir. 

6.Basılan dergilerin 1000 adedi öğrencilere verilir. Kalan kısım üyelere ve diğer yerlere dağıtılır. 

Ayrıca e- dergi olarak EGİAD web sitesinde yayınlanır. 

 

EGİAD DUYURU VE PAYLAŞIMLAR BÜLTENİ 

Tüm üyelere her hafta Cuma günleri gönderilen e-bültendir. EGİAD’ın planlanan ve takvime 

bağlanan etkinlikleri, EGİAD ile ilgili olarak medyada yer alan haberler, üyelerimizin diğer 

üyelerle paylaşmak istedikleri haberler, açılış davetleri, kampanyalar ve avantajlar, işbirliği 

içinde bulunulan kurumların üyelerimize yönelik duyuruları bültende yer almaktadır. 

Her Cuma öğleye kadar bültene son şekli verilerek hazırlanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya 

görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından onay verildikten sonra aynı gün üyelere 

gönderimi geçekleştirilir. 

EGİAD AYLIK BÜLTEN 

Tüm üyelere yönelik olarak her ayın ilk Pazartesi günü e-bülten olarak yayınlanır. EGİAD’ın 

geçen bir ay boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin özet bilgiler yer alır. Başkanın sunuş 

yazısı ile gönderilen bültende ayrıca EGİAD’da yaklaşan etkinliklerle ilgili duyurulara yer verilir. 

 


