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AOTS (The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships) 

Mezunları Derneği 

 

TÜZÜK 
 
Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 

Derneğin Adı : AOTS (The Association for Overseas Technical Cooperation and 

Sustainable Partnerships) Mezunları Derneği 

Derneğin merkezi İstanbul’dur ve Şubeleri açılabilir. 

 
Madde 2: Amaçlar ve Çalışma Konuları 

a. Japonya’da yerleşik “AOTS (The Association for Overseas Technical Cooperation and 

Sustainable Partnerships)” adlı kurumun Türkiye’deki tüm eski kursiyerlerini bir araya 

getirmek, aralarında iyi ilişkilerin ve ortak bir anlayışın gelişmesine yardımcı olmak, 

üyelerini Japonya ve diğer ülkelerdeki en son teknik, teknolojik ve yönetimsel 

gelişmelerden haberdar etmek, aşağıdaki şekillerle teknik bilgilerini iyileştirmek; 

I. Araştırma projeleri, seminerler, dil kursları, konferanslar, teknik kurslar, dersler, 

eğitimler, çalışma grupları organize etmek, burslar vermek. 

II. Diğer ülkelerle personel, kitap, dergi, sürekli yayın vb. değişimiyle bilim ve 

sanayide yeni teknikleri takip etmek. 

III. Japon kültürüne yönelik eğitim faaliyetleri ve Japon dili kursları düzenlemek. 

IV. Kitaplar, bültenler, dergiler, sürekli yayınlar, gazeteler yayımlamak. 

V. Tiyatro, müzik, sanat, dans gibi kültürel alanlarda çeşitli etkinlikler düzenlemek. 

VI. Benzer organizasyonlarla birlikte çalışarak bazı teknik ve kültürel etkinlikleri 
üstlenmek. 

b. AOTS kurumunun imkânlarını değerlendirerek Türk insanının ekonomik ve kültürel 

gelişimine ivme kazandırmak. AOTS ile üyelik dâhil, her türlü işbirliği yapmak ve 

geliştirmek. 

c. Diğer ülkelerin insanları arasındaki iyi niyet, ortak anlayış ve dostane ilişkileri, bütün 

tarafların endüstriyel, kültürel ve sosyal sistemlerinin gereklerini yerine getirerek, ırk, 

millet, ideoloji farkı gözetmeksizin geliştirmek. 

d. AOTS kursiyerleri arasında yakın ilişkiler kurmak ve aralarındaki teknik, kültürel ve 

sosyal alışverişi geliştirmek. 

e. İkametgahı ile amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerekli taşınır ve 

taşınmaz mallar satın almak, satmak, finansal kiralama yapmak; taşınır ve taşınmaz 
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mallar üzerinde her türlü ayni hakları koydurmak, koydurulmuş haklardan vazgeçmek, 

ipotek alıp vermek, ifraz, tevhit yapmak, işletmek, her türlü inşaatı yapmak veyahut 

yaptırmak. 

f. Amaç ve hizmet konularını geliştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı 

ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları 

kurmak, kurulmuş olanlara iştirak emek. 

g. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için yardım toplama kanunu ve ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplamak, almak, vermek, şartlı ve 

şartsız bağışları, vasiyetleri kabul etmek. 

h. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve 

benzeri tüm hakları kullanmak ve gerekli faaliyet ve çalışmaları yapmak. 

 
Madde 3: Kurucular 

Derneğin kurucuları Ek-1’de belirtilmiştir: 

 
Madde 4: Üyelik 

Bütün üyelik müracaatları dernekçe verilecek form ile yapılacaktır. 

1. Asil Üyeler: Derneğe, Türkiye’de yasal olarak ikamet etmek ve üyeliğe kanuni bir engel 

bulunmaması şartları ile isimleri AOTS Japonya’daki kursiyerler listelerinde yer alan tüm 

kişiler üye olabilir. Üye olacak kursiyerler, giriş ödentisi ve yıllık üyelik aidatı ödemekle 

yükümlüdürler. 

2. Fahri Üye: Derneğin faaliyetlerinden yarar sağlayan ve/veya derneğin faaliyetleriyle 

ilgilenip Derneğe fayda sağlayan, Türkiye ve Japonya arasındaki teknoloji ve yönetim 

metotları transferini ve iyi niyeti geliştirmek isteyen, tüm kişiler üyelik için başvuru hakkına 

sahiptirler. Bu başvuruların kabulü Yönetim Kurulu’nun onayına tabidir. Üyelikleri kabul 

edilen Fahri üyeler, öngörülmüş olan giriş ödentisi ve yıllık üyelik aidatını ödemezler. 

3. Onur Üyesi: Türkiye, Japonya ve/veya diğer ülkelerde HIDA faaliyetlerine çok önemli 

katkıları olmuş veya olabilecek önemli şahsiyetler, Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğe davet 

edilebilir. Onur üyeleri giriş ödentisi ve yıllık üyelik aidatından muaftırlar. 

4. Kurumsal Üyeler: Derneğin plan ve projelerinden yarar sağlayan ve/veya derneğin 

faaliyetleri ile ilgilenen Türkiye ve Japonya arasındaki teknoloji transferini ve iyi niyeti 

geliştirmek isteyen tüm kuruluş, dernek, vakıf veya şirketler kurumsal üyelik için başvuru 

hakkına sahiptirler. Başvuruların kabulü yönetim kurulunun onayına tabidir. Kurumsal 

üyeler, giriş ödentisi ve yıllık üyelik aidatı ödemekle yükümlüdürler. 

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik 

kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve 
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üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde 

bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

 

Madde 5: Üyeliğin Sona Ermesi 

Dernek üyeliği aşağıda yazılı nedenlerden birinin gerçekleşmesi üzerine sona eren üyenin 

kaydı, Yönetim Kurulunca silinir. 

1. Ölüm, 

2. Kendi isteğiyle ayrılma, 

3. Üyelikten çıkartılma, 

4. Aidat taahhüdünün yerine getirilmemesi, 

5. Türkiye’deki yasal ikametin sona ermesi, 

6. Derneklere üye olma hakkının yitirilmesi, 

 
Madde 6: Üyelikten Çıkma 

Her Dernek üyesi, Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle her zaman için 

üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılma tarihine kadar olan üyelikle ilgili sorumluluklar ayrılış 

tarihine kadar yerine getirilir. 

 
Madde 7: Üyelikten Çıkarılma 

Tüzük hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygun hareket etmemek, 

derneğin Vakarını rencide edecek veya amacına aykırı düşecek davranışlarda bulunmak, 

derneğin amacına ulaşması için yapacağı faaliyetlerin yürütülmesinde verilecek görevleri 

yerine getirmemek gibi haklı bir sebebin varlığı halinde Yönetim Kurulu, yapılan uyarılara 

rağmen aykırı tutum ve davranışlarında direnen dernek üyesini salt çoğunlukla vereceği bir 

karar ile üyelikten çıkarabilir. 

Madde 8’de tarif edilen 2 (iki) yıllık birikmiş aidat borcunun ödenmemesi hali üyelikten 

çıkarılmak için bir sebeptir. 

 
Madde 8: Üyelerin Aidat Borcu ve bu Borcun Ödenmesi 

1. Üyelerden yıllık üyelik aidatı ve girişte bir defaya mahsus olmak üzere üyenin uygun 

göreceği bir tutarda Derneğe Giriş Bağışı alımı söz konusudur. Bu bağış ve aidatlardan 

Onur Üyesi olan kişiler muaftırlar. Yıllık Aidat ve Giriş Bağışı Genel Kurul kararı ile 

belirlenip, değiştirilebilir. Dernek üyesi iken Türkiye’deki yasal ikametin sona ermesi 

yüzünden Dernek üyeliğini kaybetmiş kişiler tekrar üye olmak isterlerse, Dernek Yönetim 

Kurulunun olumlu yönde alacağı karar ile giriş bağışı ödemeden üyeliğe kabul edilebilirler. 
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Madde 9: Organlar 

Derneğin organları şunlardır: 

1. Genel Kurul 

2. Yönetim Kurulu 

3. Denetleme Kurulu 

 
Madde 10: Genel Kurul 

Genel Kurul Derneğin Asil üyelerinden oluşan Derneğin en yetkili organıdır. 

 
Madde 11: Genel Kurulun Toplantıları 

Genel Kurul 3 (üç) yılda bir Mayıs ayında olağan toplantısını yapar. Olağan toplantı dışında 

Genel Kurul Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek Asil 

Üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine toplanır. Denetleme Kurulunun veya Dernek 

üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde 

toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan Dernek üyelerinin 

beşte birlik kısmının müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek 

üyeleri arasından seçilen üç kişiden oluşan bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla 

görevlendirir. 

Derneğin Şubesinin açılması durumunda, Şube sayısı üçe kadar Genel Merkez ve 

Şubelerinde kayıtlı üyelerden; Şube sayısı üçten fazla olması durumunda Genel Merkezdeki 

kayıtlı üyeler Şubelere nakledilerek Şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur. 

 
Madde 12: Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma 

1. Genel Kurul toplantılarındaki toplantı yeter sayısı, Genel Kurula katılma hakkı olan Asil 

üyelerin sayısının salt çoğunluğudur. 

2. Aidat ödemeleri dâhil üyelik gereklerini yerine getirmiş olan her Asil üyenin Genel Kurulda 

bir oy hakkı vardır. 

3. Genel Kurulda oy verme işlemi mevcut üyelerin %10 teklifi ve çoğunluğun kararı ile gizli 

yapılabilir. Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy 

pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba 

atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen 

oylardır. 

4. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri oy çokluğu sırasıyla belirlenir. Denetleme Kurulu asil 

ve yedek üyeleri oy çokluğu sırasıyla belirlenir. Genel Kurulda karar yeter sayısı geçerli 

oyların yarısından fazlasıdır. 
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Madde 13: Genel Kurul Toplantılarında Gündem 

Genel Kurul toplantı gündemi Yönetim Kurulunca belirlenir. Üyelerin beşte birinin (1/5) yazılı 

isteği ile yapılan toplantılarda talep sahiplerinin belirlediği gündem esastır. 

 
Madde 14: Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri 

Genel Kurul, Derneğin en yetkili organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

 
1. Türk yasaları ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak, 

2. Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, 

3. Çalışma dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek üyelerini ayrı ayrı seçmek, 

4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilânço ve gelir gider 

çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu onaylamak, Yönetim Kurulu ve 

Denetim Kurulu üyelerini aklamak, 

5. Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara 

bağlamak, 

6. Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak, 

7. Dernek üyeliğinden Yönetim Kurulunca çıkarılma işlemlerini görüşüp karara bağlamak ve 

çıkarma işlemlerine karşı yapılan itirazları görüşüp karara bağlamak, 

8. Vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacak vakıflara katılmaya karar vermek, 

9. Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki 
vermek, 

10. Derneğin uluslararası çalışmada bulunması, yurtdışındaki kuruluşlara katılması ya da 

bunlarla işbirliğinde olması; kurulmuş ve kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya 

da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak, 

11. Derneğin feshine ve malvarlığının tasfiyesine karar vermek, 

12. Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen görevleri 

yerine getirmek. 

13. Derneğin Şubelerinin açılmasının kararlaştırılmasına ve açılmasına karar verilen Şube ile 

ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek, 

 
Madde 15: Yönetim Kurulu 

1. Yönetim Kurulu, üyeler arasından seçilen 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üyeden müteşekkil 

olup, Genel Kurulca 3 (üç) yıllık bir dönem için seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu 

takdirde yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılır.   3 (üç) yıllık  görev süresi 

dolan üyeler ilk  genel kurula kadar görevlerine devam ederler. 

2. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan 

seçer. Başkanın seçileceği toplantı en az 6 (altı) üyenin mevcudu ile toplanabilir. 
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3. Yönetim Kurulu Derneğin yıllık faaliyetlerini planlar, uygular, kısa ve uzun dönemli 

hedefleri saptar ve derneğin büyüyüp gelişmesi, üyelerin faaliyetlere aktif olarak katılması, 

Dernek gelirlerinin arttırılması için her türlü kararı alıp uygular. 

4. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız 

toplanır. Yönetim Kurulu en az 5 (beş) üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy 

çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu üstünlüğü sağlamış sayılır. 

 

Madde 16: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

 
1. Yasalar ve Ana tüzük hükümlerini uygulamak; amaç ve çalışma konularını 

gerçekleştirmek. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, 

2. Derneği Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer Kurul üyelerine yetki 
vermek, 

3. Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini 

hazırlamak ve uygulamasını yapmak, 

4. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak, 

5. Yönetim kurulu üyelerinin önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve 

çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına karar vermek, 

6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak. 

7. Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve 

raporları hakkında karar almak, 

8. Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli, Yürütme Birimi Personel ve işçileri 

ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek, 

9. Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin 

çalışmalar yapıp tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak, 

10. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak, 

11. Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilânço gereği 

malvarlığını teslim almak, 

12. Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri 

yerine getirmek. 

13. Genel kurulun verdiği yetki ile Şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

14. Dernek Şubelerinin denetlenmesini sağlamak. 

 
Madde 17: Derneğin İdaresi 

1. Derneğin idaresi, Yönetim Kurulu ve bir Başkan tarafından yürütülecektir. Seçilen Yönetim 
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Kurulu ilk toplantısında görev paylaşımı gerçekleştirir ve Başkan, Başkan Yardımcısı, 

Genel Sekreter ve Sayman üyeleri belirler. 

2. Başkan: Başkan Derneğin tüm toplantılarına başkanlık eder ve tüm çalışma komitelerinin 

doğal üyesidir. 

 
Madde 18: Denetleme Kurulu 

1. Denetleme Kurulu 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri 3 (üç) 

yılda bir yapılan Genel Kurul tarafından seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde 

yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 

2. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun her türlü faaliyetlerini tüzüğe ve kanunlara uygunluk 

açısından denetler. Derneğin her türlü mali kayıt, defter ve tutanaklarını denetler ve 

gerekirse Dernek Muhasebecisi veya Mali Müşavirinden bu konuda ek raporlar ister. 

Denetleme Kurulu faaliyet yılı sonunda Genel Kurula rapor verir. 

3. Denetim Kurulu istediği zaman derneğin her türlü tutanak, kayıt, defter, üye listesi 

yazışmalarını inceleyebilir. 

4. Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve işbu tüzük hükümlerine göre Dernek 

Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. 

 
Madde 19: Derneğin İç Denetimi 

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim 

yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, 

yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim 

kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Denetim kurulu tarafından en az yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul 

veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim 

kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

 
Madde 20: Derneğin Gelir Kaynakları 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 
 
1. Yıllık Üye Aidatı ve derneğe girişte alınan bağışlar, 

2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, 

3. Dernek tarafından tertiplenen yemekli toplantı, gezi ve eğlence, konser, eğitim ve 

konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 

5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve 
yardımlar, 
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6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla 

giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 

7. Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si 

her Mali yıl sonunda genel merkeze gönderilir 

8. Dernek İktisadi İşletmesinden elde edilecek gelirler. 

9. Diğer Gelirler 

 
Madde 21: Derneğin Borçlanma Usulleri 

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 ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte 

yapılamaz. 

 

Madde 22: Tüzük Değişiklikleri 

Tüzük değişiklik önerileri mevcut üyelerin %5’nin ve her halükârda en az 5 üyenin imzası ile 

yazılı olarak Yönetim Kuruluna sunulabilir. 

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. 

 
Madde 23: Dernek Şubelerinin Kuruluşu 

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla Şube açabilir. Bu amaçla Dernek 

Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik Kurucular Kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde 

belirtilen Şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki 

amirliğine verir. 

 
Madde 24: Şubelerin Görev ve Yetkileri 

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk 

faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından 

ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. 
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Madde 25: Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler 

Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’dur. Genel kurul, 

Şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek, Denetleme 

Kurulu ise 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye olarak Şube Genel Kurulunca seçilir. Bu organların 

görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü 

çerçevede Şube’de de uygulanır. 

 
Madde 26: Şube Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel 

Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği 

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını Genel Merkez genel kurulu toplantısından en az iki 

ay önce bitirmek zorundadırlar. 

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 (üç) yılda bir, Şubat ayı içerisinde, Şube Yönetim Kurulunca 

belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün 

içinde Mülki İdare Amirliğine ve Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadırlar. 

Şubeler, Şube sayısı üçe kadar Genel Merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan 

katılımı ile; Şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, Şube’de kayıtlı her yirmi 10 (on) 

üye için bir 1 (bir), arta kalan üye sayısı 5 (beş) ve üzeri ise bu üyeler için de 1 (bir) olmak 

üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna 

katılma hakkına sahiptir. 

Genel merkez genel kuruluna en son Şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel 

merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri Genel Merkez genel kuruluna katılırlar. Ancak 

Şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. 

Şubelerin Yönetim veya Denetleme Kurulunda görevli olanlar Genel Merkez Yönetim veya 

Denetleme Kuruluna seçildiklerinde Şube’deki görevleri sona erer. 

 
Madde 27: Özel Komiteler 

Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu zaman zaman özel komiteler atayabilir. Komiteler 

Yönetim Kurulunun onayı olmaksızın Derneği sorumluluk altına sokacak işlemler yapamaz. 

Komitelerin kararları oy birliğiyle alınır. Eğer bu sağlanamaz ise Komite Yönetim Kurulunca 

alınır. 

 
Madde 28: Defterler 

Dernek, Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde öngörülen defterleri tutar. 
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Madde 29: Derneğin Feshi ve Dernek Mal Varlığının Tavsiye Şekli 

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 ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

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. 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim 

kurulu üyelerinden oluşacak Tasfiye Kurulunca yapılır. Fesih işlemlerine, feshe ilişkin Genel 

Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren 

başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde HIDA 

Mezunları Derneği” ibaresi kullanılacaktır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini 

baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.  Bu kurul, 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 Kurulu, derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa dernek malların paraya 

çevrilerek alacaklılara ödemelerini tamamlar. Derneğin alacaklı olması durumunda, 

borçlulardan tahsilat yapılır. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra 

kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenecek kurum veya kuruluşa 

devredilecektir. 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilip ve tasfiye işlemleri üç ay içinde 

tamamlanacaktır. 

Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri, Derneğin defter ve belgelerini kanunen 

tespit edilmiş süre boyunca saklamakla görevlidir. Bu görev, Yönetim Kurulu tarafından tespit 

edilecek Yönetim Kurulu üyelerinden birine verilecektir. 

 
Madde 30: Amblem 

Derneğin Amblemi olarak AOTS Japonya amblemi esas alınmış olup örneği Ek-2’de 
görülebilir. 

 
Madde 31: 

Bu Tüzükte yazılı olmayan hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanun’u ve bu 



11  

kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernek Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler 

hakkındaki hükümleri geçerli olacaktır. 

 
Geçici Madde 1: 

Genel Kurul’da yapılmış olan seçimler doğrultusunda oluşan ve derneği temsil edecek, 

dernekle ilgili işlemleri yürütecek olan Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmuştur. 

 
 
İşbu Tüzük 31 (Otuzbir) Maddeden ve 1 (bir) Geçici Maddeden ibarettir. 

 
 

 Görevi  Adı Soyadı 
 
 
 

Başkan : Tayfun ÇAYLAN 
 
 

Başkan Yardımcısı : Murat Cevdet ÖZDOĞAN 
 
 

Genel Sekreter : Ahmet ACUN 
 
 

Sayman : Hakan AKGÜL 
 
 

Üye : Atıf Nezih SOYDAN 
 
 

Üye : Erkan GÜN 

 

Üye : Cüneyt ÇALIK 


