
 
AVUSTURYA LİSELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

 
 
I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 
 
 
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ  
MADDE 1: 
Derneğin adı “Avusturya Liseliler Derneği”dir. 
 
Derneğin merkezi Dikilitaş Mah., Fulden Sokak Huzur Apt. No: 4B/1 TR-34349 
Beşiktaş/İstanbul’dur. 
 
 
AMAÇ VE FAALİYET ALANI  
MADDE 2: 
1882 yılında kurulmuş olan Özel Sankt Georg Avusturya Kız ve Erkek Liseleri ile Ticaret 
Okulu’nda (bundan sonra “Okul” olarak anılacaktır) eğitim görmüş olanları bir araya 
toplayarak: 
 
2.1. Aralarında sosyal ve kültürel dayanışmayı desteklemek, geliştirmek. 
 
2.2. Okullarına, okul aile birliklerine, okulun sosyal ve spor faaliyetleri ile eğitim ve öğretim 

faaliyetlerine destek olmak. 
 

2.3. Okuldan mezun, başarılı, fakat mali olanakları kısıtlı öğrencilerin eğitimlerine ve 
öğrenimlerine katkıda bulunmak ve burs sağlamak. 
 

2.4. Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgiye ve 
saygıya dayanan sosyal ilişkiler geliştirmek. 
 

2.5. Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasına etkin katkılarda bulunarak aralarında 
iletişim ve kaynaşmayı sağlamak. 
 

2.6. Toplumsal gelişime katkıda bulunmak amacıyla ekonomik, sosyal, sanatsal ve 
kültürel alanlarda çalışmalar yürütmek, projelere ve kişilere destek sağlamak. 
 

2.7. Ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel alanlarda toplumsal gelişimi desteklemek 
amacıyla yurt içinde ve yurt dışında diğer kuruluşlarla ve derneklerle ilişki sağlamak, 
karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, etkinlikler 
düzenlemek. 

 
 
ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ  
MADDE 3: 
Dernek amacını gerçekleştirmek üzere Dernekler Kanunu’na göre bu tüzüğün ilgili 
maddelerine uygun olarak: 
 
3.1. Üye kaydeder. 
 
3.2. Kültür, sanat, sportif faaliyetler, konferanslar, söyleşiler, sergi, gösteri, yarışma, 

konser gibi etkinlikler, iç ve dış geziler düzenler. Tüzükte gösterilen amaçları 
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gerçekleştirmek ve Derneğe gelir getirmek amacıyla yasal koşulları yerine getirerek 
piyango, balo, gece, yemekli toplantı, piknik, kermes ve benzeri sosyal etkinlikler 
yapar. Bu sosyal etkinlikler kapsamında ödüller verebilir. 
 

3.3. Amaç ve faaliyet alanları ile ilgili kitap, dergi, broşür, katalog, albüm, gazete, bülten 
vb. her türlü basılı eser yayınlar. Internet, kablolu yayın, radyo ve televizyon ile yeni 
teknolojilerden yararlanan diğer iletişim olanaklarını kullanır. Topluma yararlı telif ve 
eserlerin yayınlanmasına yardımcı olur. 

 
3.4. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere menkuller ve gayrimenkuller alır, kiralar 

veya satar. Gayrimenkuller üzerinde her türlü hakları tesis eder ve tasarruf edebilir, 
lokal açabilir, kiraya verebilir veya işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir. Bu işlevi 
yerine getirebilmek için gereğinde rehin veya ipotek karşılığı ödünç para alabilir. 
 

3.5. Amacına uygun her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitsel eşyalar yaptırır ve bunları 
dağıtabilir. 
 

3.6. Mevzuata uygun olarak yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir; yurt içinden ve 
mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak kaydı ile yurt dışındaki 
kişilerden, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım kabul edebilir. 
Yurtdışından gelebilecek bağış ve yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve 
kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 

 
3.7. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları 

yapar. 
 

3.8. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ve/veya uzman kişiler aracılığı ile araştırma, 
geliştirme, inceleme, etütler ve projeler yaparak ve/veya yaptırarak Derneğin ve 
toplumun gelişmesine katkıda bulunacak öneri ve görüşleri geliştirir, bu konudaki 
dilek ve temennileri tespit eder. 
 

3.9. Amaç ve hizmet konuları ile ülkenin fikri değerlerine ve sanata ilişkin toplantı, 
seminer, festival ve gösteriler tertip eder, gösterilere katılır, üyelerinin görgü, bilgi ve 
deneyimlerini arttırmaya yönelik her türlü faaliyette bulunur; mevcut veya ileride 
gelişebilecek teknolojik olanaklar aracılığıyla görsel, işitsel, yazılı süreli veya süresiz 
yayınlar yapar. 
 

3.10. Ulusal ve uluslararası beraberlik ve işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde ve 
ilgili mevzuata uygun olarak, ulusal ve uluslararası faaliyette bulunan dernek veya 
kuruluşlara üye olabilir. 
 

3.11. Gerek görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. 
Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler 
temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak 
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak 
bildirilir. 
 

3.12. Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında 
veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı 
gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.  
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Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları 
doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez. 

 
3.13. Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak borçlanabilir. 

 
3.14. Amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, 

yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş 
kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir. 
 

3.15. Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere federasyon kurucusu olabilir veya kurulmuş 
bulunan federasyonlara katılabilir. 
 

3.16. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerçek ve tüzel kişilerle, uluslararası resmi ve özel 
kuruluşlar ile her türlü toplantı ve görüşme yapabilir. 
 

3.17. Uluslararası platformlarda Derneği ve ülkemizi tanıtıcı çalışmalarda bulunur, 
kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik etkinlik yapabilir. 
 

3.18. Amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, iktisadi işletmeler kurabilir. 
 

 
DERNEĞİN KURUCULARI  
MADDE 4: 
Derneğin kurucuları aşağıda gösterilmiştir:  
 
1. Nusret Aloğlu, Talebe, Erenköy, Beyazevler 51/3 İst, T.C. 
2. Melih Algüney, Talebe, Karaköy, Kartçınar Sok 2 İst, T.C. 
3. Macit Sükan, Talebe, Bakırköy, Taşhan Cad.24/4 İst, T.C. 
4. İsmet Gürer, Talebe, Sanayii Çarşısı No 17 Keşan, T.C. 
5. Yetkin Atabey, Talebe, Üç Kuyular, 1882 Sok. 10 İzmir, T.C. 
6. Sinan Sezer, Talebe, Demirtepe, Menekşe Sok. 26/3 Ankara, T.C. 
7. Azmi Sezer, Talebe, Demirtepe, Menekşe sok. 26/3 Ankara, T.C. 
8. Leyla Günay, Talebe, Erenköy, Bağdat Cad.324/12 İst, T.C. 
9. Asuman Tansel, Talebe, Kadıköy, Mühürdar Cad.113/3 İst, T.C. 
 
 
DERNEĞİN AMBLEMİ  
MADDE 5: 
Okulun iç içe işlenmiş SG harflerini sembolize eden logosu derneğin amblemidir. Dernek 
rengi kırmızı beyazdır. 
 
 
II. BÖLÜM: ÜYELİK 
 
ÜYELİK KOŞULLARI  
MADDE 6: 
Derneğe üye olabilmek için; 
 
6.1. Fiil ehliyetini kullanma hakkına sahip ve 18 yaşını bitirmiş, 
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6.2. Okulda en az bir sene öğrenim görmüş, 
 

6.3. Dernekler Kanunu’nda belirtilen diğer şartlara sahip olmak gerekir. 
 

6.4. Dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle 
Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkartılmış olmamak gerekir. Bu kişiler Derneğe 
yeniden üye olamazlar. 
 

 
ÜYELİK TÜRLERİ, HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
MADDE 7: 
7.1. Üyelik Türleri: 
ASIL ÜYE: Derneğin asıl üyeleri, müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul 
edilen, Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik 
sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyelerdir. 
 
ONURSAL ÜYE: Ülkeye, Okul’a veya Dernek amaç ve faaliyetlerine önemli hizmet ve 
katkıları olan kişilerden, asıl üyelik koşullarını haiz olmasalar dahi, dernek üyesi olmasında 
yarar görülenler Yönetim Kurulu toplantısına katılanların oybirliğiyle alacağı kararla onursal 
üye seçilebilirler. 
 
Ayrıca, 70 yaşını doldurmuş, en az 1 (bir) yıl asıl üyelik koşullarını yerine getirmiş ve 
Derneğe herhangi bir borcu olmayan üyeler de talep etmeleri halinde ve Yönetim Kurulu 
toplantısına katılanların oybirliğiyle alacağı kararla onursal üye seçilebilirler. Onursal 
üyelerin seçme, seçilme ve oy hakkı yoktur. 
 
7.2. Üyelerin Hakları Ve Yükümlülükleri: 
Üyeler; gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olma, olağan ve 
olağanüstü genel kurul toplantılarına katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme haklarına 
sahiptirler. Onursal üyelerin seçme, seçilme ve oy hakkı yoktur. 
 
Üyeler; aidat borçlarını zamanında ödemekle, Tüzük hükümlerine, Dernekler Mevzuatı’na 
ve Dernek düzenine uymakla, Derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Üyeler, üyelik 
başvurusunda iletişim bilgilerini beyan etmek ve bu bilgilerin değişmesi halinde Derneğe 
bildirimde bulunmakla yükümlüdürler. Aksi takdirde üyenin Derneğe en son yazılı olarak 
bildirdiği iletişim adresine yapılacak bildirimler ve tebligatlar geçerli kabul edilecektir.   
 
Her üye Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici 
veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Üyeler, Derneğin amacının 
gerçekleşmesine ve Derneğin toplum içerisindeki olumlu görüntüsünü sürdürmesine 
katkıda bulunmakla yükümlüdürler. 
 
 
ÜYELİK AİDATI  
MADDE 8: 
8.1. Üyelik aidatı, yıllık olup, Genel Kurul tarafından tespit edilerek Yönetim Kurulu 

tarafından üyelere duyurulur. Aidat miktarını değiştirmeye Genel Kurul yetkilidir. Üyelik 
aidatının tahsili, takibi ve muhasebe işlemleri de Yönetim Kurulu tarafından yerine 
getirilir. 
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8.2. Tesislerden yararlanma payları ile gerekli yatırımların finansmanını sağlamak üzere 

mevcut üyelerden alınacak asgari bağışın tespiti Genel Kurul’ca yapılır. 
 

8.3. İlgili takvim yılında ödenmeyen aidat ve yararlanma payları her yıl Yönetim Kurulu 
tarafından alınacak kararlar doğrultusunda tahsil edilir. 
 

8.4. Onursal üyeler aidat ödemekle yükümlü olmamakla birlikte dilerlerse ödemede 
bulunabilirler. 

 
 
ÜYELİĞE GİRME  
MADDE 9: 
9.1. 6. maddede belirtilen şartlara sahip, 8. maddeye göre yıllık aidat ödemeyi yüklenenler, 

imzalı üye taahhütnamesini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunar. Yönetim Kurulu en 
geç 30 gün içinde gerekli araştırma ve incelemeyi yaparak isteği kabul veya 
reddederek sonucu yazılı yolla üye adayına bildirir. Üyeliğe kabul olunan aday, 
sonucun kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde yıllık aidatı öder. 
Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinden önce Dernek üyeliği kazanılmaz ve aday üye 
defterine kayıt edilmez. 
 

9.2. Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra "Dernek Üye 
Defteri’ne kimliği işlenir. 
 

9.3. Üye adayı, üyelik başvurusunun reddine dair karara karşı Yönetim Kurulu aracılığı ile 
Dernek Genel Kurulu’na itiraz edebilir. Üye adayının, üyelik başvurusunun reddine dair 
karara karşı itirazı, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülür ve karara 
bağlanır. 
 

 
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ  
MADDE 10: 
10.1. Kendiliğinden 
       İlgili kanunlarda ve Dernek Tüzüğü’nde üyelik için aranılan nitelikleri sonradan 

kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. 
 
       Üyelik, üyenin ölümü halinde yine kendiliğinden sona erer. 
 
10.2. Çıkma ile 
       Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin 

istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. 
Ancak üyelikten kendi isteği ile çıkan üye üyelikten ayrıldığı döneme ilişkin aidat ve 
yararlanma paylarından sorumludur ve üyelikten çıkma, üyenin Derneğe olan birikmiş 
borçlarını sona erdirmez. 

 
10.3. Çıkarılma ile  
       Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller: 
 
10.3.1 Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri ile Dernek    
        tüzüğünün hükümlerine aykırı davranmak, 
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10.3.2 Yapılan uyarılara rağmen üyelik aidatı ile yararlanma paylarını ödememek, 
 
10.3.3 Dernek amacının gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici, Dernek amacı ile    
            bağdaşmayan, Derneğin sair üyeleri ile olan ilişkilerinde sakıncalı tutum ve  
           davranışlarda bulunmak, 
 
10.3.4 Dernekten yetki almaksızın Dernek adına hareket etmek ve özellikle Derneği  
           yükümlülük altına sokmak. 
 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile 
Dernek üyeliğinden çıkartılabilir. 
 
 
ÜYELİĞİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER 
MADDE 11: 
Üyelikten ayrılmaya ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. 
 
11.1. Üyelik sıfatı sona eren üyenin dernek üye defterindeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile 

derhal silinir ve üyelik sıfatı sona eren üye dernek malvarlığı üzerinde hak iddia 
etmez. 
 

11.2.  Üyeliğin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi halinde, üyenin borçları sona 
ermeyecek olup, bu borçların tahsili için Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. 
 

11.3. Mali sorumluluklarını yerine getirmemekten dolayı (mad 10.3.2) üyelikten çıkartılan 
üyelerin tekrar müracaatları halinde, üyelikte bulundukları yıllara ait borçlarını 
ödemeleri kaydıyla üyelik kayıtları yenilenir. 
 

11.4. Üyelikten çıkartılan ya da Dernek tesislerine sokulmamasına karar verilenler, üye 
konuğu olarak dahi bu yerlere giremezler. 

 
 
TESİSLERDEN YARARLANMA KONUMLARI  
MADDE 12: 
12.1. Üyeler ile üyelerin aile bireyleri ve konukları Derneğin tüm tesislerinden, özel 

yönetmeliklerinde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler. 
 

12.2. Yararlanma konumuna giren kişiler tesislerin yönetmeliklerinde gösterilen yararlanma 
paylarını ödemek ve üyelerin sorumluluklarına ilişkin hükümlere aynen uymak 
zorundadırlar. 

 
 
III. BÖLÜM: DERNEĞİN ORGANLARI VE GÖREVLERİ 
 
 
DERNEK ORGANLARI  
MADDE 13: 
a- GENEL KURUL 
b- YÖNETİM KURULU  
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c- DENETİM KURULU 
 

 
GENEL KURUL’UN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI 
MADDE 14: 
Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 
 
Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine: 
 
14.1. İki yılda bir, Ocak ayında, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte olağan, 

 
14.2. Tüzüğün 17. maddesinde belirtilen hallerde olağanüstü toplanır. 
 
 
GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ 
MADDE 15: 
Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır: 
 
15.1. Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 

listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelere, en az 15 gün 
önceden, yapılacak ilk toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi en az bir 
gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan etmek veya yazılı olarak tebliğ 
etmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına 
mesaj göndermek yolu ile bildirilir. 
 

15.2. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 
 

15.3. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu 
durum geri bırakma sebebi 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 15.1 de 
belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 
 

15.4. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 
 
 
GENEL KURUL TOPLANTI, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULÜ 
MADDE 16: 
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki usuller uygulanır: 
 
16.1. Üyelik aidatı borcu bulunanlar Genel Kurul toplantılarına dinleyici olarak katılabilirler, 

ancak bu kişilerin seçme, seçilme ve oy hakları yoktur. 
 

16.2. Genel Kurul, oy hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve 
Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun 
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim 
kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
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16.3. Genel Kurul’da oy hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. 
Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak 
toplantıya girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanak ile tespit 
edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu 
üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de 
Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek 
üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti 
oluşturulur. 

 
16.4. Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıya 

katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen 
konuların gündeme alınması zorunludur. 

 
16.5. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kendisinin kullanması 

zorunludur. 
 

16.6.  Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, 
tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki 
çoğunluğuyla alınabilir. 

 
 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
MADDE 17: 
Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek 
üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu’nca olağanüstü 
toplantıya çağrılır. 
 
Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine 
sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir. 
 
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere 
göre yapılır. 
 
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ  
MADDE 18: 
Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 
 
18.1. Çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini seçmek. 

 
18.2. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile gelir-gider 

çizelgelerini, Denetim Kurulu’nun denetim raporunu görüşmek, Yönetim Kurulu 
üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerini ayrı ayrı ibra etmek. 
 

18.3. Çalışma dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma programı ile 
bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek. 

 
18.4. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara 

bağlamak. 
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18.5. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına 
karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak. 

 
18.6. Yönetim Kurulu’nun Derneğin çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayıp onaya sunduğu 

yönetmelikleri görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek. 
 
18.7. Derneğe taşınmaz mallar alınması, mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması 

veya kiraya verilmesi veya taşınmaz mallar üzerinde ayni hak tesis edilmesi 
konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek. 

 
18.8. Amaçları doğrultusunda Derneğin uluslararası çalışmada bulunması, yurt içi veya yurt 

dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ya da bunlarla 
işbirliğinde olması; kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya 
da ayrılması yönündeki Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak. 
 

18.9.  Derneğin şubelerinin açılmasına karar vermek ve açılmasına karar verilen şube ile 
ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek. 
 

18.10. İktisadi işletme, sandık, lokal, vakıf kurulmasına ya da kurulmuş veya kurulacaklara 
katılmaya karar vermek. 

 

18.11. Derneğin diğer organlarını denetlemek ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle 
görevden almak. 

 
18.12. Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek. 
 
18.13. Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri 

görmek ve yetkileri kullanmak. 
 
18.14. Derneğin feshedilmesine karar vermek. 
 
18.15. Mevzuatta ya da Dernek tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer 

görevleri yerine getirmek. 
 
 
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ 
MADDE 19: 
Derneğin yürütme ve temsil organı olan Yönetim Kurulu’nun teşkili ve çalışma ilkeleri 
aşağıda gösterilmiştir: 
 
19.1. Yönetim Kurulu, dokuz (9) asıl üye ve dokuz (9) yedek üye olarak Genel Kurul’ca 

seçilir. 
 
19.2. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısında başlamak üzere iki yıl süre ile 

görev yapar. 
 

19.3. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir 
Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer. Yönetim 
Kurulu’nun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler. 
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19.4. Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı 
yapabilir. 
 

19.5. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı yedi (7) olup kararlar çoğunlukla alınır. 
 

19.6. Yönetim Kurulu üyeleri, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya ya da mazeretli olsa 
dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına 
katılmadıkları takdirde kuruldan ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan 
ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağırılır. 
 

19.7. Yedek üyeler, boşalan asıl üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, 
boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının 
yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya 
Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, 
üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya 
çağırmakla görevlendirir. 

 
 
YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ  
MADDE 20: 
Derneğin yürütme ve temsil organı olan Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda 
gösterilmiştir: 
 
20.1. Mevzuat ve tüzük hükümleri doğrultusunda Derneğin amaç ve çalışma konularını 

gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak. 
 

20.2. Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde bu 
konuda diğer Yönetim Kurulu üyelerine yetki vermek. 

 
20.3. Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçeyi, gelir ve gider çizelgelerini hazırlayarak 

Genel Kurul’a sunmak. 
 

20.4. Geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak 
ve toplandığında Genel Kurul’a sunmak. 

 
20.5. Bütçenin uygulanmasını sağlamak. 

 
20.6. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. 

 
20.7. Üyelik başvurusunun reddine veya üyelikten çıkarma kararına karşı yapılan itirazları -

bu konuda son kararı vermek üzere-  itirazın yapıldığı tarihten sonraki ilk olağan 
toplantıda Genel Kurul’a sunmak. 
 

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

20.9. Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, kiralamak, derneğe ait 
taşınır ve taşınmaz malları satmak veya kiraya vermek, bina veya tesis inşa ettirmek, 
dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek. 

30 Mart 2019 Sayfa 10 
 



 
 

20.10. Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini 
sağlamak. 
 

20.11. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak. 
 
20.12. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, belirleyeceği konularda görev yapmak 

üzere dernek bünyesinde çalışma komiteleri kurmak, bu komitelerin  çalışma esas ve 
usullerini belirlemek, bunları feshetmek ve bunların raporları ve bütçeleri konusunda 
karar almak. 
 

20.13. Derneğin idari ve mali işlerini yürütecek personeli, işçileri ve danışmanları atamak ve 
gerektiğinde işlerine son vermek. 
 

20.14. Dernek tüzüğü ve Dernek çalışmaları ile ilgili yönetmeliklerin hazırlanması veya 
değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, hazırlanan tasarıları Genel Kurul’un onayına 
sunmak. 
 

20.15. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili mercilere duyurmak. 
 

20.16. Mevzuatta veya dernek tüzüğünde Yönetim Kurulu’na verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 

 
 
DENETİM KURULU’NUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ 
MADDE 21: 
Derneğin yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre ile 
görev yapmak üzere üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak seçilir. Denetim Kurulu asıl 
üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, ayrılan üyenin 
yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağırılır. 
 
Denetim 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 halinde Yönetim Kurulu’na ve 
toplandığında Genel Kurul’a sunar. Toplantı ve karar yeter sayısı iki (2)’dir. 
 
Denetim 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. 
 
ÇALIŞMA KOMİTELERİ  
MADDE 22: 
Yönetim Kurulu, Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, belirleyeceği konularda geçici 
veya sürekli olarak görev yapmak üzere dernek bünyesinde en az üç kişiden oluşan 
çalışma komiteleri kurabilir. Bu komitelerin çalışma esas ve usulleri, Yönetim Kurulu 
tarafından hazırlanan yönetmelik ile belirlenir.  
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DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI  
MADDE 23: 
Derneğin gelirleri aşağıdaki gibidir: 
 
- Üyelik aidatı: Asıl üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyelik kaydının 
devamı süresince yıllık olarak ödenmesi zorunlu olan tutardır. 
 
- Derneğin amacına ve faaliyet alanına uygun olarak, dernekçe yapılan yayınlar,  kermes, 
balo, eğlence, temsil, konser, konferans, kültürel gösteriler, seminer, kurslar, sergiler, 
geziler, sportif faaliyetler ve benzerlerinden sağlanan gelirler. 
 
- Her türlü bağış, vasiyet ve Yardım Toplama Kanunu uyarınca sağlanan yardımlar. 
 
- Dernek tarafından kurulabilecek iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler. 
 
- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. 
 
- Diğer gelirler. 
 
 
IV. BÖLÜM: GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM VE  
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ 
 
MADDE 24: 
24.1. Gelir ve Gider Uygulamalarındaki Yöntem 
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek 
gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont 
veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.  
 
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile 
bastırılır. 
 
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki 
belgesi düzenlenir. 
 
Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgeleri,  kanunlarda belirtilen süreler saklı 
kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süre ile 
saklanır. 
 
 
24.2. Derneğin Borçlanma Usulleri 
Dernek, Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç 
duyulması halinde kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak ne amaçla, ne kadar 
borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların Genel Kurul’da 
görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kurulu’na yetki vermesi gereklidir.  
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DEFTERLER  
MADDE 25: 
Dernek, 5253 sayılı Dernekler Yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler 
Yönetmeliği’nin 31., 32., 33. ve 34. maddelerinde belirtilen defterleri, bu maddelere uygun 
olarak tutar.  
Bu defterlerin Noter’den veya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden tasdikli olması ve 
kullanılması şarttır. 
 
 
V. BÖLÜM: DİĞER HÜKÜMLER 
 
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
MADDE 26: 
Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurul’undur. İlk toplantıda tüzük değişikliği 
yapılabilmesi için üyelerin 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması gereklidir. İkinci toplantıda 
bu çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim 
Kurulları asıl 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’üdür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 
 
 
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ 
MADDE 27: 
Derneğin feshi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 15. maddesi ve bu maddeye dayanılarak 
çıkartılan yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılmak üzere her zaman mümkündür. 
 
Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Ancak bu amaçla 
yapılacak toplantıda, Derneğe kayıtlı,  Genel Kurul toplantısına katılma ve oy kullanma 
hakkı bulunan üyelerin en az 2/3’ünün hazır bulunması şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk 
aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye 
tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul’un Derneğin feshine karar verebilmesi 
için toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün oyu gereklidir.  
 
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından yasal süresi içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir. 
Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son 
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca 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 
Avusturya Liseliler 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 işlemleri 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, Genel Kurul’da belirlenen yere 
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devredilir. Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse Derneğin bulunduğu ildeki 
amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe 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.  
 
Derneğin infisahı ve kapatılması veya faaliyetten alınması hallerinde burada 
düzenlenmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. 
 
 
HÜKÜM EKSİKLİĞİ  
MADDE 28: 
Dernek tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler 
Kanunu’nun hükümleri ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili 
diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 
 
 
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ  
MADDE 29: 
Dernekte iç denetim esastır. 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 Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
 
 
VI. BÖLÜM: ŞUBELER 
 
 
KURULUŞ VE GÖREV VE YETKİLERİ 
MADDE 30: 
30.1. Kuruluş 
Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla Şube açabilir. Bu amaçla Dernek 
Yönetim Kurulu’nca 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. 
 
30.2. Görev ve Yetkileri 
Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk 
faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından 
ötürü kendisinin sorumlu olduğu Dernek iç örgütüdür. 
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ORGANLARI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 
MADDE 31: 
Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. 
 
Genel Kurul, Şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek, 
Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak Şube Genel Kurulu’nca seçilir.  
 
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan Dernekle ilgili diğer hükümler, 
mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır. 
 
 
GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL 
KURULU’NDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ 
MADDE 32: 
Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından en az 
iki ay önce bitirmek zorundadırlar. 
 
Şubelerin olağan Genel Kurulu, 2 yılda bir, Ekim ayı içerisinde, Şube Yönetim Kurulu’nca 
belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.  
 
Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz 
gün içinde mülki idare amirliğine ve Dernek Genel Merkezi’ne bildirmek zorundadırlar. 
 
Şubeler, Şube sayısı üçe kadar Genel Merkez Genel Kurulu’nda tüm üyelerin doğrudan 
katılımı ile; Şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, Şubede kayıtlı her yirmi (20) üye 
için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler için de bir olmak üzere Şube 
Genel Kurulu’nda seçilecek delegeler aracılığı ile Genel Merkez Genel Kurulu’na katılma 
hakkına sahiptir.  
 
Genel Merkez Genel Kurulu’na en son Şube Genel Kurulu’nda seçilen delegeler katılır. 
Şube Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Genel Merkez Genel Kurulu’na katılır, ancak Şube 
adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.  
 
Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulu’nda görevli olanlar Genel Merkez Yönetim veya 
Denetim Kurulu’na seçildiklerinde Şube’deki görevinden ayrılırlar. 
 
 
GEÇİCİ MADDE 1: Bu Tüzük değişikliğinden önce “Fahri Üye” sıfatını taşımakta olan 
üyelerin üyelik türleri “Onursal Üye” olarak güncellenmiştir. 
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