
Romenceden tercümedir. 

(Yetkili makamın kaleminde Dernek ile Vakıflar Siclinde değişiklikler ile tamamlamasıy l a 
ıesci ili) 

"DOBRUCA" TÜRK İŞADAMLAR DERNEĞİ'NİN 
· .-. TÜZÜĞÜ 

1. BÖLÜM 

Mad. 1 Derneğin adı : Constanta, strada Eliberarii, nr. 4, etaj 2 merkezi olup "Dobruca" Türk 
İşadamlar Derneği 'dir. 

Mad. 2 Derneğin konu ve amacı : 

a) sosyal, kültürel ile ekonomi planında Romanya ile Türkiye arasında dostluk ve 
dayanışma geliştirmesine iştirak etmek; 

b) kendi işlerin geliştirmesi üzere Romen ile Türk i ş adamların i şbirli ği imkanını 
sağlamak; 

c) ekonomik ile sosyal planında Türkiye ile Romanya arasında meydana gelen geli ştirme 
ile değişikliklerini üyelere tanıtmak; 

d) ekonomik, sosyal ile kültürel planında Dernek üyelerine danışmanlık hizmetleri 
vermek, Dernek üyelerin arasında meydana gelen ihtilafları uzlaşarak çözmek; 

e) Türkiye ve Romanya devlet kurumları ile iş adamların i şlerinde meydana gelen 
sorunlarını uzlaşarak çözmeği denemek; 

f) kendi işlerinde meydana gelebilecek profesyonel ile ticari sorunlar ile ilgili bilgileri 
Dernek üyelerine bildirmek; 

g) ticari , adli, gümrük ayrıca başka resmi kurumların faaliyeti ile ilgili teori ile pratik 
danışmanlık hizmetlerini Dernek üyelerine sağlamak; 

h) Demek üyelerine sempozyum, konferans, fuar, konser ayrıca buna benzer etkinlikleri 
düzenlemek; 

i) amacı ile ilgili Dernek adına broşür, katalog ve dergiler basmak. 

Mad. 3 Dernek; son amacı siyasi-sosyal-dinsel v.s. ayrımcılık hislerini belirtilen veya buna 
benzer faaliyetlere karşı olup siyasi sıfatıyla hiçbir amacı olmayacak ve düzenlememektedir. 
Kendi faaliyeti Dernek ile Vakıflar faali yetlerini düzenleyen yürürlükte olan normatif 
işleml eri ile tamamen uyumludur. 

Mad. 4 Genel Kurulun kararına istinaden yeni şubeler açılabilir ve yeni üyeler al ınabili r. 

Mad. 5 Üye tipleri: 

A- ortak üye 
B- onur üyeleri 

11. BÖLÜM 

Mad. 6 Ortak ü~eler hakkında : Dernek üyeleri ; aşağıdaki şartları yerine getiren gerçek 
ve/veya tüzel ki~ılik Türk vatandaşlar veya da gerçek kişiler olabi lirler: en az 22 yaşını 
dolduran, Türk/çıft vatandaşı (Romen - Türk) ve bir ticaret şirketin bünyesinde (patron, 
müdür, yönetici v.s.) önemli icra pozisyonunda bulunanlar. 
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Dobruca bölgesinin dışında merkezi bulunan ve faaliyetini gerçekleştiren firmalar özel bir 
dilekçe sonucunda üye olabilirler. 

Her bir üye firma ve/veya gerçek kj ş i ; Türkiye ve Roınanya ' nın kanunl a rı gereğince bir 
hüküm giymediğini ve mevzuata tamamen uyacağını beyan edip taahhüt eder. 

Üye dilekçesi Genel Kuruluna ibraz edildikten sonra en geç bir ay içinde çözülür. 

Onur üyesi sıfatı : yerel derneklerin başka başkanlar, Derneğin faaliyet yerine bağlı olduğu ilçe 
belediye başkanı , ayrıca üye sıfatında bulunmayan kültür adamları üye olabilir, oy hakkını 
kullanamaz ve eğer bazı tekliflerde bulunmak isterler ise Genel Kuruluna bunları yönetirler. 

ÜYELİĞE KABUL EDİLME 

Mad. 7 Kayıt için gerekli evrak: Kayıt formuna aşağıdaki belgeler eklenir: 

a) pasaport sureti 
b) nüfus cüzdanı sureti 
c) firma ana sözleşmesi 
d) oturum sureti 
e) 2 fotoğraf 
f) 6. mad. 2. fıkrada öngörülen yeminli beyanı 

Genel Kurulunca kayıt fomrnnun incelemesinde, Derneğe bir katk ı da bulunup bulunmadığını 

göz önünde bulundurulur. 

Mad. 8 Genel Kurulu kayıt formunu kabul veya red eder. Üye olarak kabulü münhasıran 
olarak oy yoluyla ve çoğunlukla toplandıda hazır bulunanlardan %50+ 1 toplandı ile kabul 
olunur. Genel Kurulun kararı nihaidir. Kurul tarafınca kabul dilekçesi ret durumunda red etme 
nedenini göstermekle sorumlu değil ancak dilekçenin ibraz tarihinden 30 gün içinde çözmekle 
sorumludur. 

Mad. 9 Üye sıfatı ; ilk 6 ay için aidatın ücretini olan ilk ödeme tarihinde geçerl i olur. 

Mad. 1 O Onur üyesi olabilmek için, söz konusu şah ı s aşağıdaki şart l ara uyması 

gerekmektedir: 

a) bilim, sanayi veya i ş dünyasında ulusal veya ulus l araras ı olarak tanınması , 

b) Derneğe yardım etmi ş veya gelecekte yardım etmesi, 
c) tayini Genel Kurulu / Yönetim Kurulu tarafınca kabul olunmas ı , 

d) ortak üyeler için talep edilen şartla rı yerine getirilmesi. 

DERNEKTEN AYRILM A 

Mad. 11 Talep edenin dilekçesi üzere üye sıfatından ayrılması , Yönetim Kurulun bünyesinde 
buna yönelik onayından sonra, bunun doğrultusunda üyenin di lekçenin tescil i tarihinde 
gerçekleşir. Bu şekilde ayrılan üyesi, üye s ı fatından söz konusu tarihine kadar doğan tüm borç 
ile sorumluluklarından devamında sorumlu tutulur. 
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ÜYE SiF ATiNiN ÇEKİLMES İ 

Mad. I 2 Yönetim Kurulu, kararı ile aşağıdaki şartlarından bir durum mevcut ise, üye sıfatı nı 
çekebilir: 

a) üye sıfatı ile ilgil i şartlarına uymad ığı , 

b) bildirme tarihinden 30 gün içinde aidat ödemesi ile ilgili sorum luluğunu yerıne 
getirmediğinde, 

c) Dernek amacına ayk ırı bir davranış sergi ledi , tüccar sıfat ını kaydetti veya Dernek 
faaliyetini iyi koşullar altında gerçekleşmesini engel ledi ise. 

Yukarıda şartların yerine getirme durumunda, Disilpin Komisyon tarafınca incelenmek üzere 
Yönetim Kuruluna ibraz eder. 

Disipiln Komisyonu söz konusu dosya üzere, en fazla 15 takvim gün içinde, üye ile önceden 
bir buluşma imkanı olup, Yönetim Kuurlu bir karar almak ile sorumlu olur. İ şbu 
sorumluluğun yerine getirilmemesi durumunda Yönetim Kurulu dolays ı z olarak bir karar 
alma yöntemine başvurur. 

Disiplin Komisyonun vermiş olduğu ve Yönetim Kurulunda kabul edilen veya bunun 
tarafınca dolaysız olarak verilen çekilme kararı nihaidir. Çekilen üyeler Yönetim Kurulun 
kararına itiraz etme hakkına sahip değiller. Artık üye s ı fatında bulunmayan şahı sların tüm 
aidat, bağış veya sponsorlukları geçerli olur, fesih etme veya itiraz etme olası ğında 

bulunmazlar. 

Disiplin Komisyonun teklifi üzere ve Yönetim Kurulun onayı ile "b" fıkrası gereğince üye 
sıfatı çekilen şahıslar ; Demek için tüm borçları ayrıca Derneğe yeniden kaydolma ücreti olan 
Lei eşdeğerinde olan 1.000 ABD Dolar ücreti ödeme koşuluyla yeniden üye olarak kabul 
edilebilirler. İ şbu yeniden üye olarak kabul etme ücreti; üye sıfatından bir dilekçe üzere 
vazgeçen ve yeniden üye sıfatını kabul etmek şahı slardan tahsil edilir ve işbu ücret tüm üyeler 
için eşit bir şekilde belirtilmesi gereken taksitlerde birçok taksit olarak ta ödenebilmektedir. 

Mad. 13 Firmanın tasfiye veya gerçek şahıs üyenin vefat durumunda, kayıttan si lmesi Genel 
Sekreter tarafınca akabinde Yönetim Kurulu bilgilendirme yoluyla yapılır. 

Üye; Türk veya Romen kanunlarına dayanarak hapis cezas ı bir hüküm girdiği durumunda 
Yönetim Kuruluna bildirmek ve otomati k olarak Dernek üyesinden silinmesini ile taahhüt 
eder. 

Mad. 14 Üç bildirme sonucunda aylık aidatı ödemeyenlerin günde aidatı ödeme tarihine kadar 
üye sıfatı askıya alınır. Askıya alma süresinde söz konusu üye oy hakkını ayrıca üye 
sıfatından doğan herhangi bir hakkını da kullanamaz. 

III. BÖLÜM - DERNEK ORGANLARI, TEŞKİLİ, DÜZENLENME. BUNLARIN 
İŞLETME VE YETKİLERİ 

Mad. 15 Derneğin organları şunlardır : 

A. Genel Kurulu 
B. Yönetim Kurulu 



Romenceden tercümedi r. 

C. Kontrol Komisyonu 
D. Disiplin Komisyonu 

Mad. 16 Genel Kurulu 

Genel Kurulu Derneğin üst organı olup ve tüm ortak üyelerinden teşki l olunur. 

Genel Kurulu, Mayı s ayında yılda 2 kere toplanı r ve yerel bir gazetede basılması ile en az 3 iş 
gün önce ilan edilmesi gerekmektedir. Eğer ilk toplantıda yarım artı bir (oy hakkı için 19. 
mad.ye bakınız) oy hakkına sahip olan üye sayıs ı toplanmadı ise toplantı fesih olunur ve bir 
daha sonrası için başka bir tarih belirlenir. 

Çokluğun yerine sğlanmaması "bir tutanakta kaydedili r. 

İlk ile ikinci toplantı arasında en az bir hafta geçmesi gerekmektedir. 

Toplantıya çağrı usulü aynı olması gerekmektedir. 

İkinci bir toplantı yapılması gereken durumunda Genel Kurulunun toplantıs ı hazır bulunan 
üyelerin sayısı önemli olmaksızın gerçekleşir ve kararlar hazır bulunan ve oy hakkına sahip 
olan üye sayısının (%50+ 1) çoğunlu ile alınır . 

Onur üyeleri toplantıya katılabilir, görüşlerini sunabil ir ancak oy hakkına sahip olmazlar. 

Aday listesi; listedeki her aday üyenin imzası ile sunulur. 

GENEL KURULU TOPLANTILAR BÜNYESİNDE DÜZENLENME. PROGRAM VE 
KARARLARIN ALINMASI 

Mad. 17 Derneğin üst organı olan Genel Kurulu: 

A. olağan - 16. mad.sinde öngörülen usulüne uyarak toplanıp dünlenir. Gündem Yönetim 
Kurulunca tespit edilir. Gündemde bulunmayan konular; bunun doğrultusunda toplantı 

başkanlığını yapan büro başkanına, toplantıda hazır bulunan üye sayısının en az % J O üye 
tarafınca imzalanan, yalnız bir dilekçenin sunulması ile müzakere edilir. 
B. olağanüstü - üye sayı sının en az beşte birin talebi üzere veya da Yönetim Kurulu ya da 
Denetleme Kurulun kendi karan ile; ilk kurulu olağanüstü toplantıda Genel Kurlu toplamakla 
en geç bir ay içinde toplamakla zorunludur. Toplantıya çağırmak veya bunların yedekler 
sıfatlarını kaybetmiş, hazır bulunmaz veya engellenmiş veya da s ı fatında bulunupta toplantıya 
çağırmayı ret ediyor durumunda ise işbu görev Disiplin Kuruluna yönelir. 

Mad. 18 16. mad.sine göre yapıl an Genel Kurulun il anı ile beraber toplantın111 yer. gün Ye 
saati belirlenir. 

Üyelerin hazır bulunma listesi; temsilci , üye firmaların gerçek kişiler ve gerçek kişi üyelerin 
adlarına daynarak düzenlenir. Hiçbir üye hazır bulunma listeyi imzalayamaz ve başka bir 
üyenin yerinde oyunu kullanamz. Oy şahsi , eşittir ve idare organların seçimi ile ilgili de 
gizlidir. Yetki, tutanak, noterce tasdik edilmemiş vekaletname veya düzenlenmiş şeklinde 
vekaletname ile oy yasaktır. 
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Mad. 19 Toplantı öncesi muhasebe kayıtlarında derneğe aidat ın ödemesinde ve/veya bunun 
başka etkinlikleri ile ilgili (sponsorluk, yardım v.s.) borçlu gözüken üyeler Genel Kurulu 
toplantılarına katılamazlar. Katılmak ·için, toplantıdan önce en geç üç gün önce borçların 
kapatılması gerekmektedir. Borçlar; üye sıfatının elde etme tarihinden (Toplantının 

gerçekleştiği ay haricinde) Genel Kurulu düzenleme tarihine kadar tüm parasal ödemeler 
anlamına gelmektedir. 

Mad. 20 Kararlar; 19. mad.si gereğince oy hakkı olanlar ve hazır bulunanların oy çoğunl uğu 
ile alınır. Azledeline kadar Yönetim Kurulu üyelerin oy hakkına sahip olmazlar. 

GENEL KURULUN BAŞKAN I 

Mad. 21 Dernek Başkanın toplantıyı açtıktan sonra, Dernek'ten yabancı olabilen, bir başkan 
ve iki sekreterden teşkil olan bir büronun oyuna geçilir. 

Toplantı başkanlığı büro başkanına ait olur. Sekreterler bir tutanak düzenler ve iş bu tutanak 2 
sekreter ile büro başkanı tarafmca imzalanır . 

Toplantı sonunda tutanak ile kalan belgeler Yönetim Kuruluna iletilir ve Dernek merkezinde 
saklanır. Genel Kurulun yönetim büro üyelerin oy hakkına sahip olur. Tüzükte öngörülmez ve 
özel düzenlemelerde bulunmayan bazı durumlarında bunun çözümü üzere kararı idare 
bürosuna ait olur. 

GENEL KURULUN GÖREVLERİ 

Mad. 22 Genel Kurulun görevleri ş unlardır : 

a) Demek organların seçimi ve bunların görevlerin belirlemek, 
b) Yönetim Kurulun istifasını onaylamak, 
c) Derneğin tüzüğünü değiştirmek, 

d) Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçeyi kabul etmek veya değiştirmek , 

e) idare organların görevlerinden azletmek, 
f) Derneğe ait olan taşınmazların satışını onaylamak ve başka varlıklardan ödünç 

almalarını onaylamak; 
g) federasyon veya konfederasyonlar, ulusal ve uluslararas ı teşkilat ve faaliyetlere 

katılmasını ve kayıdını onaylamak, 
h) tasfiye işlemine başlatmak; 

i) azledilmeyen idari organların lehine yetkili mahkemelerde dava açıp açmamak 
kararını almak, 

j) şube veya temsilcilik v.s. açmasını onaylamak, 
k) tüzük ve genel veya özel kanunlar ile görevlendirmek. 

Genel Kurulunda alınan kararlar veya Genel Kurulu itiraz edildiği ise, yetkili mahkemenin 
kesin kararına kadar, Kurulun bünyesinde yeni seçilmiş yeni organlar görevlerini yerine 
getireceklerdir. 

BAŞKANIN SEÇİMİ VE GÖREVLERİ 

Mad. 23 Başkan, gizli oy ile Genel Kurulu tarafınca oy çoğunluğu ile kendi üyelerin 
arasından seçilir. Yetki 2 yıldır. Böyle seçilmiş şahıs hem Dernek hem de Yönetim Kurulun 
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b.ı~kanı ulur ve.: hc.:rhangi gerçek veya tüzel ki ş i , kamu veya özel kuruluş huzurunda hem 
ulusal hc.:m de uluslararas ı planda Derneğin tüm fiil ile eylemlerinde temsil eder. 

Başkan , hc:m Dc.:rneğin faaliyetini düzenler, idare eder ve kontrol eder, Yönetim Kurulu ve 
Genci Kurulun kararlarını yerine getirmesini sağlar, son adı geçenin toplantılarını açar. 

Eğer çeşitli sebeplerden dolayı başkanlık görevi boş kaldığında, Genel Kurulu en çok I O gün 
içinde: olağanüstü toplantıya çağırılır. Vekillilik süresi Başkan Yardımcısı tarafınca yürütülür. 
Yeni seçilmiş başkan yetkiden kalan süresinde idare eder. 

Üyelerin Gelen Kurulu tarafınca şecilmiş Başkanın i stifas ı durumunda kendisinin görevleri 
Yönetim Kurulun tarafınca tayin edilen başkan yardımcıların biri si tarafınca yerine gei tirl ir. 
Başkan olarak tayin edilen başkan yardımc ı s ı i şbu görevi isti fa eden başkanın yetki sinden 
kalan süresi için i şbu görevi yerine getirecektir. Yönetim Kurlun bünyesindeki asıl üye say ı s ı 

yedek üyeleri ile tamamlnanır. 

YÖNETİM KURULUN SEÇİMİ VE GÖREVLERİ 

Mad. 24 Yönetim Kurulu ; 2 yıl süre için gizli oy ile Genel Kurulu bünyesinden seçilmi ş 7 asıl 

ve 3 yedek üyeden teşkil olunur. Asıl ile yedek üye arasındaki belirleme alınmış oy sayısına 

göre yapılır. Eğer 2 veya birçok aday arasında oy eşitliği durumunda ise, belirleme bunların 
bir sandığa atılma yoluyla yapılır ve budan çıkarılır. 

Eğer çeşitli nedenlerden dolayı yetki süresinde Yönetim Kurulunda bir yer serbest kaldı ğ ı 
durumunda, almış olduğu oy sayı sına göre ilk yedek üyeye verilir. 

Yönetim Kurulun görevleri . 

a) Derneği temsil eder veya bunun doğrultusunda bir veya da birçok üye tayin etmek, 
b) şube/temsilcilik açmasına dair karar vermek ve bunlara görev atamak, 
c) Disiplin Komisyonuna iletilen teklifi ile çeşitli nedenlerden dolayı yeni üye almak 

veya bunların çekilmesine dair karar almak, 
d) Derneğin gelir ile giderlerini tutmak, 
e) söz konusu yı l için bütçeyi hazırlamak ve bunu Genel Kuruluna sunmak, 
f) yıllık faaliyet raporunu hazırlamak , tüzük hükümlerine dayanarak Genel Kurulunu 

toplamak, Genel Kurulu bünyesinde belirlenmiş/üstlemiş olduğu görevlerini yerine 
getirmek, 

g) yürürlükte olan kanunlar gereğince Dernek personeli i şe almak, bunların maaşlannı 
tespit etmek ve ödemek, 

h) Derneğin faaliyetini iki koşullar altında yürütülmesi üzere gerekli tedbirleri almak. 
i) Genel Kurulunda belirlenen, i ş bu tüzük veya kanunda öngörülen göreY!erini yerine 

getirmek. 

Yönetim Kurulu, Derneğin merkezinde en az ayda bir defa toplanır. Toplantıların başkalığını 
Başkan ve bunun yokluğunda başkan yardımcısı tarafınca yapılı r. Kararlar açık oy yoluyla 
toplantıda bulunan üye oy çoğunluğuyla alıncakatır. Kurulun toplantı s ı gerçekleşt irmek üzere 
derneğin faa l üyelerin %50+ 1 hazırda o lması gerekmektedir. 

Yönetim Kurulun toplantılarından dananıksız olarak sırayla 3 defa hazı r bulunmayan üye 
dernek tarafınca 100 Ron tutarın ödemesi ile cezal andırılır ve eğer bunun ödemesiznden sonra 
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da dananıksız olarak sıray la 3 defa hazır bulunmazsa Yönetim Kurulun bünyesinden 
çekilebilirdir. 

Mad. 25 Yönetim Kurulun bünyesindeki üyelerin görevleri . 

Başkan Yardımcısı 

• başkanın yokluğunda Derneği temsil etmek ve gerekli durumlarda vekillil ik süresini 
sağlamak ; 

• Yönetim Kurulu, Genel Kurulu kararları , tüzük veya yürürlükte olan uygulanabilen 
kanunlarına dayanarak üstelnmiş olduğu tüm kalan görevlerini yerine getirmek. 

Genel Sekreteri 

• başkan ile başkan yardımcısı yokluğunda bunların görevlerini yerine geti rmek. 
• Derneğin tüm faaliyetin gerçekleşmes i üzere yardım etmek, 
• başkan ile beraber yıllık faaliyet raporunu düzenlemek. 

Mali Sorunlarında Mesul Üyesi 

• Derneğin finansal ve muhasebecilik kısmından sorumlu tutulur; 
• bunun doğrultusunda sicil ile defterleri tutar ve tamamlar; 
• her toplantıda gider ile gelir tutarların aylık bilançosu, borçlu olan üyelerin durumunu 

sunar, 
• gelirlerin iyileştim1esi üzere tekliflerde bulunacak. 

Düzenlenme ve Protokol Sorunlarında Mesul Üyesi 

• Derneğin faali yetlerin düzenlenmesinde yardımcı olacak, 
• yemek ile protokol faaliyetlerinden sorumlu tutulur, 
• Derneğin iyi bir imaj ı olmasında, devlet kuruluşlar temsilcileri i le i l işki lerin 

geliştim1esi ve başka dernek veya ulusal ve/veya uluslararası teşki latr lar ile iki taraflı 
ilişkilerin kurulmasında katkıda bulunmak, 

• Derneğin sözcüsü olur. 

Üyeler 

• Yönetim Kurulun toplantılarına katılır, bunun bünyesinde üstlenmiş oldukları 
görevleri yerine getirmek, faaliyetin iyi koşullarda gerçekleşmesi üzere vardım etmek. 
Kurul bünyesindeki öteki faal üyelerine destek olmak. · 

Mad. 26 Denetim Konseyi 

26/2000 sayılı Acil Hükümet Kararnamesi (27. ınad . si 1. fıkrası) gereğince Derneğin iç mali 
denetimi bir denetleyici tarafınca sağlanır. Genel Kurulun son toplantı tarihine kadar 
kaydedilmiş 1 00'den fazla üyesi olan dernekler için iç finansal denetimi bir Denetim Kurulu 
tarafınca icra edilir. Kendi yetkinin gerçekleşmesi üzere veya duruma göre denetim kurulu: 

• Derneğin varlığın nasıl idare edilip edilmediğini denetler; 
• raporları düzenleyip Genel Kuruluna ibraz eder; 
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• oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulun toplantılarına katıl abilir ; 
• tüzükte öngörülmüş veya Genel Kurulunca belirtilen herhangi görevi yerine getirmek. 

Mad. 27 Disiplin Komisyonu 

Genel Kurulu tarafınca gizli oy ile seçilmi ş 3 asıl üye ve bir yedek üyeden teşkil olunur. İlk 
toplantıda Disiplin Kurulu 3 asıl üye arasından öz başkanını tayin eder. Disiplin Komisyonun 
görevleri şunlardır : 

• Dernek üyeliğinden çekilmesi üzere Yönetim Kurulu tarafınca teklifi üzere üye 
dosyalarını incelemek. 

• dosyanın kabulünden 15 gün içinde Komisyon kararını açıl makası gerekmektedir. 

Mad. 28 Genel Kurulun seçimler sonucunu sunulması 

Yeni idare organların seçilmiş olduğu Genel Kurulun tarihinden itibaren 7 iş gün içinde 
Yönetim Kurulu üyeleri, denetçi ve Disiplin Komisyon üyeleri ; bunların soyadı , ad ı , baba ad ı. 

doğum tarihi ve yeri , mesleği ve ikametgah/meskenini bildirip işbirliği yapan öneml i deYlet 
kuruluş ve dernek veya vakıflara iletirler. 

IV . BÖLÜM - ŞUBELER VE BUNLARIN ORGANLARI 

Mad. 29 Şube açması 

Genel Kurulu veya Müdür Konseyin kararı ile Demek; en az 3 üye sayısı ile bölgesel yapı lar 
olaral şehirlerde en çok birer şube, öz idare organ ve Dernekten ayrı mah·arlığı ile açabilir. 

Şube ; Genel Kurulun tasdikli bir kararı ile teşkil olunur ve tüzel kiş i liği Dernek ile Vakıflar 
Sicilinde tescil tarihinden elde edi lir. Şube açmak üzere, söz konusu tarihindeki demek ile 
vakıflar ile ilgili değiştirilen 26/2000 s. Acil Hükümet Kararın hükümleri göz önünde bulunur. 

Mad. 30 Şube organları şunlardır : 

• Genel Kurulu 
• Yönetim Kurulu 
• Denetçi veya Denetim Kurulu 

Çatı dernek; şube, bunların organların faaliyetlerini her zaman kontrol edebilir, her zaman 
dayanıklı nedenler göstererek bunların feshini tanzim edebi lir. 

Bir şahıs yalnız tek bir dernek veya tek bir şubede üye olabilir. Şubenin Genel Kurulu 
toplantısı ; Derneğin olağan Genel Kurulu toplantı sından en az 2 ay önce toplanır. Şube 
başkanı 2 üye ile beraber Derneğin olağan Genel Kurul toplnat ısında kat ılabi l ir. 

Mad. 31 Özel Komisyonları 

Amacını gerçekleştirilmesi ve gerçek l eştirilme s i amaçlanan ve teklif edilen faaliyetin 
kalitesinin iy ileştirilmes i üzere şube ile çatı derneğin Yönetim Kurulu. üye olmayan şahıs ları n 
i ştirakini kabul edebilecek, karışık ve özel komisyon l arı da kurabili rler. 
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Çatı derneğin Yönetim Kurulu; zor durumda bulunan üyelerin yardımlaşma amacı yla bir 
sanık kurabilirler ve sandığın sorumluluğutamamen buna ait o l acaktır. 

DERNEĞİN. GELİR İLE KAY ITLARI 

Mad. 32 Aylık aidat tutarı ilk yılda Genel Kurlu t a rafınca belirtilenecek ve yetkinin sonraki 
yılında Yönetim Kurulunca değiştirilebilir. 

Mad. 33 Derneğin gelirleri : 

a) üyelerin kabul etme ücretler ile ayl ık aidat ları : 
b) aşağıdaki gibi faaliyetlerinden meydana gelen gelirler: gösteri , konser v.s.: 
c) Derneğin varlıkların değerlendirmesinden elde edilen gelirler; 
d) bağış ile sponsorluklar; 
e) yurt içinde ve yurt dışından sponsorluklar; 
f) kanunen öngörülen başka gelirler; 
g) Dernek adına bazı hizmetlerinden doğan gelirler. 

Şubeler ; masrafları gelirlerinden düştükten sonra %20'yi çatı derneğe ibraz etmek 
zorundadırlar. 

Mad. 34 Derneğin sicil ile kayıtları : 

A. Üye kayıt sicili - işbu sicilde üyelerin kimlik bi lgileri , Derneğe giri ş tarihi , aylı k ve yıllık 
aidatları belirtilir. 
B. Kararlar Defteri - iş bu defterde Yönetim Kurulu tarafınca alınan karar tarihi ile sayı s ı 

tutulur. Kararlar Başkan ile toplantıya katıl an Yönetim Kurulun tüm üyeleri tarafınca 

imzalanır. 

C. Giriş - çıkış yazışmalar defteri - kayıt tarihi ile say ı sı ile verilen ve kabul edilen tüm 
belgeler kaydedilir. 
D. Gelir ile giderler Defteri - dayanıklık belgeler, net ve sıray la sıra lanmış, Demek adına 
tahsil edilen ve ödenen tüm para tutarları tutulur. 
E. Demirbaş Defteri - kullanım tarihi , şekli , yeri ve süresinin belirtilmesi ile Derneğe ait olaıı 
demirbaş eşyalarını içerir. 

Mad. 35 Gelir ile giderlerin kayıt usulü 

Derneğin hem gider hem de gelirleri dayanıklı belgelere dayanarak i şknir. Bunların üzerinde 
ödeyen veya sponsorun kimlik tespit bilgileri ile imzas ı belirtili r. 

İ ş bu belgeler 5 yıl süre içinde muhafaza edi li r. 

V. BÖLÜM SON MADDELER 

Mad. 36 Tüzüğün tadili 

Tüzüğün değişiklikler ve tamamlamaları Genel Kuruluna ileri sürülecek \"e 19. mad.si 
gereğince oy hakkını kullanabilen üyelerin oylarından 2/3 ile oyuna sunulacaktır. 
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Mad. 3 7 Derneğin feshi 

Derneğin fesih teklifi Genel Kurulun üye sayısının en az 2 3'ü hazır bulunması gerd,~e;... \ e 
sürülecektir. Eğer hazır olanların sa~·· ı si yetersiz ise iş bu tüzüğün 16. mad.si gereğinı:e 
işlemler yapılacak Ye ikinci bir toplantıda fesih konusu. hazır bulunanlann sayıs ı önemii 
olmaksızın müzakere edilecektir. Derneğin feshi: yalnız hazır rıulunanl3.nn sz, ı s ı .., ~ 
çoğunluğu ile oy Yerilip bunun doğrultusunda gerçekleşecektir. 

Mad. 38 Demek hukuken aşağıdaki gibi fesih edilir: 

A. kurulmuş olduğu sürenin sona ermesi: 
B. kurulmuş olduğu amacına göre imkans ı zlığı : 

C. Derneğin tüzüğü gereğince Genel Kurulu Ye/,·eya Yönetim Kurulun toplanma i mk:ıns ızlı~ ı 

1 yıldan fazla sürer ise; 
D. 3 aydan fazla bir süre için kanunen tespit edi len limitin altında ortak sayısının aı:ı lm:ısı 

Mad. 39 Deneğin fesih durumunda, eşyaların üzerinde son Yönetim Kurulu Yeya Derneğe 
borçları olmayan üyelerin arasından eşyalar üzerinde tasfiyeden sorumlu tutulacak olan bir 
komisyon karar verecektir. Derneğin eşyaların değerlendirme Ye taksim işlemi Genel Kurulun 
karar tarihinde, yani 38. mad.si gereğince hukuken fesih i şlem tarihinde başlayacaktır. 

Mad. 40 İşbu tüzükte düzenlenmemiş bir durum , ·arsay ımında özel kanuna (Dernek , c 
Vakıflar Kanunu) uygun hükümleri uygulanacak Ye eğer iş bu düzenleme de bu tür durumu 
öngörmedi ise içtihat hukukun hükümlerine başnırulacak , ·e bu hukukt:ı ta yeterli sayılacık 

kanuni bir hüküm bulunmadığı durumunda Yönetim Kuruluna başrnrulacaktır. 

Mad. 41 İş bu tüzük Romence ve Türkçe olarak düzenlenmiştir. İhtilaf durumund:ı Türkçe 
metni esas alınır. 

Not: İş bu tüzük 41 maddeden ibarettir. 

YEMİNLİ TERCÜMANIN ONA Yl 
İşbu tercümenin Romence aslına uygun olduğunu onaylıyorum. Romanya Adalet Bak· ğı 
Romence Türkçe yeminli tercümanı Denis Agiemin. Ruhsat no. 9388/201 1. 

Yeminli tercüman. 
Agiemin Denis 
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