
KONTROLLÜ  SALIM SİSTEMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 
  
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 
  
Madde 1 
Derneğin adı " Kontrollü  Salım Sistemleri Derneği" dir. 
Merkezi İstanbul'dadır, Dernek Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Türkiye genelinde şube açabilir. 
  
  
DERNEĞİN AMACI 
  
Madde 2 
Derneğin amacı kontrollü ilaç salım sistemleri araştırmalarına ilgi duyan kişiler arasında ulusal ve 
uluslararası düzeyde bilgi alışverişi sağlamak ve Türkiye genelinde konu ile ilgili çalışmaların 
özendirileceği ve gelişebileceği bir ortamın sağlanması yönünde çalışmalar yapmaktadır. 
Madde 3 
Dernek amacını gerçekleştirmek üzere, başlıca aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunur : 
a) Kontrollü ilaç salımı konusunda Türkiye’de bilimsel ve eğitsel çalışmaların gelişmelerine katkıda 
bulunur ve her türlü desteği sağlar. 
b) Kitap, dergi, bülten, broşür v.b. yayınları yapar. 
c) İnceleme, araştırma, sergileme, gösteri, eğitim ve yayın gibi faaliyetlerde bulunur. 
d) Bilimsel ve sosyal etkinliklerde bulunur. Bu etkinlikleri gerçekleştirmek için kamu veya özel 
kuruluşlarla, ayrıca yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlarla işbirliği yapar, onlara üye olarak katılır, 
ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, tartışma grupları v.b. 
toplantılar yapar. Ayrıca gezi düzenler , yarışmalar açar, jüriler oluşturur ve ödüller verir. 
e) Amacına uygun olarak taşınmaz mal alır, kiralar ve devreder. 
  
 
KURUCULAR 
  
Madde 4 
Derneğin kurucuları aşağıda kimlikleri belirtilen gerçek kişilerdir. 
Ad, Soyad Doğum yeri ve tarihi Meslek Uyruk Adres 

  
A. Atilla Hıncal Balıkesir - 23.11.1940 Eczacı 

Öğretim 
Üyesi 

T.C. Turgutlu Sok. No:15/14 
06700 Ankara 
  

Ayla Gürsoy İstanbul -12.03. 1936 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. Valikonağı Cad. No:171/18 
Nişantaşı/İstanbul 
  

H.Süheyla Kaş Salihli-11.04.1946 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. Erdemkent Gürgen Sok. 
No:28 06530 Ankara 
  

Betül Dortunç İstanbul 09.01.1949 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. Tomurcuk sok. İzmen Sitesi  
B1 B/76 Şişli/istanbul 
  

Erhan Pişkin Muş-06.05.1948 Öğretim 
Üyesi 

T.C. Kemer Sok No:17/38  
Çankaya/Ankara 
  

Yılmaz Çapan Erzurum-03.09.1950 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. Konutkent 1 C2 Blok No:2 
06530 Ankara 
  

Gürdal 
Alaadinoğlu 

Ankara -25.05.1945 Öğretim 
Üyesi 

T.C. Karakusunlar Mah.24. 
Cadde Çamlık Sitesi No:149 
D:149 Çankaya/Ankara 



Nevin Çelebi Mardin -20.04.1951 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. Yukarı Bahçelievler Mah. 
14. Sok. No:4/1 Y. 
Bahçelievler/Ankara 
  

Tamer Baykara  İstanbul-13.09.1943 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. Mesa Koru Sitesi Lale Blok 
No:26 06530 Ankara 
  

Levent Öner Malatya -29.04.1958 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. 4. Birlik Mah. Oyak Sitesi 
5.Giriş No:4 
Çankaya/Ankara 
  

Sema Çalış Denizli-09.03.1957 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. Mesa Koru Sitesi Mimoza A 
BlokNo:21 06530 Ankara 
  

Ahmet Araman İstanbul-01.08.1954 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. Tonuzlu Sok. No:5-30 Emek 
Apt.  Suadiye /Kadıköy 

Füsun Yetimoğlu İstanbul -25.04.1949 Eczacı 
  

T.C. Erde Sok. Güzelkent Sitesi 
3/31 Bahçelievler/İstanbul 

Emir B. Denkbaş  İzmit-21.06.1966 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. Yunusemre Cad. Karaelmas 
Sok. No: 26/3 İncirli/ 
Ankara 

Ülkü Güngör Çorum-05.10.1943 Eczacı T.C. Kaya Sultan Sok. No:65/16 
Zarbun Sitesi B Blok 
Kköy/İst 

Vasıf Hasırcı Nazilli -15.10.1949 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. Karakusunlar Mah. 24. Cad. 
Çamlık Sitesi No:128 D:128 
Çankaya/Ankara 

Levent Kırılmaz İzmir -14.10.1959 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. Araphasan Mah. 236 Sok 
Fatih Apt. No:67 D:7 
Konak/İzmir 

Yıldız Erginer Kastamonu-
05.05.1961 

Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. Ş.H. Tarık Arslanbaş Sok. 
No:2/3 Güngören/İstanbul 

Leyla Özer 
Yıldırım 

Hopa -23.08.1972 Eczacı T.C. Küçük Namazgah Cad. Kale 
Seramik Konutları P.3 
Güzeltepe/İstanbul 

Koral Embil İstanbul -26.07.1951 Kimyager T.C. Garanti Mah. Toprakkale 
Sok. Gülsoy Apt. No:8 D:14 
Etiler/İstanbul 

İlbeyi Ağabeyoğlu Balıkesir-01.01.1944 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. G.O. Paşa Mah. Attar 
Sok.No:9/12 
Çankaya/Ankara 

Nilüfer Tarımcı Konya – 03.05.1950 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. Barbaros Mah. Birlik Sok. 
No:23 D:21 
Çankaya/Ankara 

Füsun Acartürk Çorlu – 23.03.1956 Eczacı 
Öğretim 
Üyesi 

T.C. Maltape Mahallesi Güzaltan 
Sok.  No:6/6  
Çankaya/Ankara 

  
  
 
 
 
 



DERNEK ÜYELİĞİ  
  
Madde 5 
Derneğin amacını benimseyen öncelikle farmasötik bilimler , kimya mühendisliği, biyolojik bilimler, 
zirai bilimler, biyokimya, biyomedikal mühendislik, gıda kimyası, veteriner tıp ve ilaç sanayiinde 
öncelikle kontrollü ilaç salımı konusunda veya ilgili konularda  çalışan veya çalışmış veya ilgi duyan 
herkes dernek üyeliği için başvurabilir. 
Başvurular dernek başkanlığına dilekçe ile yapılır. Yönetim kurulu başvuruları (otuz gün içinde) 
inceleyerek kesin karara bağlar.Üyelik sıfatı, yönetim kurulu kararının verildiği tarihte kazanılır. 
Madde 6 
Dernek üyeleri, dernekteki hak ve yükümlülükleri  açısından eşit durumdadır.Her üyenin dernek 
kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı vardır. Üyeler derneğin amacına aykırı davranışlardan 
kaçınmakla yükümlüdür. 
Madde 7 
Derneğe üye giriş aidatı beş milyon (5.000.000) TL, yıllık aidat on milyon (10.000.000) TL’dir. 
Araştırma görevlileri bu bedelin yarısını ödeyecektir. Bu miktarlar günün şartlarına uygun olarak 
genel kurul kararı ile arttırılır. 
Madde 8 
Üyeliğe ilişkin yasal engeller çıkarsa veya disiplin kurulunca derneğin amacına aykırı davranışlardan 
dolayı üyelikten çıkarma kararı yönetim kurulunca onaylanınca , üyelik sıfatı sona erer. Üyelik 
ödentisini yazılı uyarıya karşın bir yıl süreyle ödemeyen üyelerin üyeliği yönetim kurulu kararı ile 
sona erer. 
 
 
ORGANLAR 
 
Madde 9 
Derneğin organları 
a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu 
c) Denetleme Kurulu 
d) Disiplin Kurulu 
e) Şube Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu 
  
 
GENEL KURUL 
 
Madde 10 
Genel Kurul, Derneğin en yüksek organıdır. Genel Kurul, bütün dernek üyelerinden oluşur. 
  
Madde 11 
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu  üyelerini seçmek. 
b) Dernek tüzüğünü değiştirmek. 
c) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek , Yönetim Kurulunun aklanmasını 
kabul ve red etmek. 
ç) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek. 
d) Dernek için gerekli taşınmaz malların edinilmesi veya derneğin taşınmaz mallarının elden 
çıkarılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek. 
e) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve kesin sonuca bağlamak. 
f) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasına, Yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlarla işbirliği 
yapmasına, onlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek, bu konularda Yönetim 
Kurulu’na yetki vermek. 
g) İlgili yasalarda Genel Kurulca yapılması öngörülmüş görevleri yerine getirmek. 
h) Derneğin feshine karar vermek. 



  
Madde 12  
Genel Kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türde yapılır. 
Olağan toplantı iki yılda bir Nisan ayı içinde yapılır. Toplantı geçerli bir gerekçe ile Mayıs ayına 
ertelenebilir. Olağanüstü toplantı, Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun gerekli görmesi 
halinde yapılır. Yönetim Kurulu, Dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine bir ay 
içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. 
  
Madde 13  
Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini 
düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi 
mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır.Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması 
sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile 
ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. 
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce 
mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılabilecek üyeleri 
gösteren liste de eklenir. 
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, 
toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri 
bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. 
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra 
esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.  
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz. 
  
Madde 14 
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. 
  
  
TOPLANTI YETER SAYISI: 
  
Madde 15 
Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir 
fazlasının katılmasıyla toplanır. 
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci 
toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az 
olamaz. 
  
Madde 16 
Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen 
gün, saat ve yerde yapılır. 
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının yanına imza 
koyarak toplantı yerine giderler. 
14. Maddede belirtilen sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu 
Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir. 
Toplantı yönetimi yetkisi Genel Kurul Başkanına aittir. 
Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak 
ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. 
  
Madde 17 
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır 
bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması 
zorunludur. 
  



  
YÖNETİM KURULU 
  
Madde 18 
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için gizli oyla seçilen,bir başkan, bir önceki dönem başkanı, bir 
gelecek dönem başkanı, bir sayman , bir sekreter ve iki üye olmak üzere  7 asıl ve 5 yedek üyeden 
oluşur. Asil üyeliklerden biri boşalırsa ilk sıradaki yedek üye göreve çağırılır.Herhangi bir yıl 
içerisinde eğer önceki dönem başkanının dernekteki faal, ya da kıdemli üyeliği sona ererse bu önceki 
Dönem Başkanından önce en son başkanlık yapmış faal ya da kıdemli bir üye otomatik olarak önceki 
Dönem Başkanı olur. 
Başkanın yokluğunda Önceki Dönem Başkanı o da yoksa Gelecek dönem Başkanı olan Başkan 
Yardımcısı derneğin bütün toplantılarına ve Yönetim Kuruluna başkanlık eder. 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ile bir 
Genel Sekreter ve bir Sayman seçer. 
Yönetim Kurulu, haklı nedeni olmaksızın üst üste toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulundan 
istifa etmiş sayılmasına karar verebilir. 
  
  
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
  
Madde 19 
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bu kararları uygulamak. 
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek dönem bütçesini hazırlayıp 
Genel Kurula sunmak. 
c) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırmak ve toplantıların gündemini hazırlamak. 
ç) Belli konularda uzmanlık çalışmaları yapacak kurul ve komiteler kurmak, kaldırmak. 
d) İlgili yasalarda ve dernek tüzüğünde öngörülen öteki görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
  
  
DENETLEME KURULU  
  
Madde 20 
Denetleme Kurulu Genel Kurulca oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur 
Denetleme Kurulu, altı ayı geçmeyen aralıklarla derneğin bütçe uygulamalarını ve harcamalarını 
denetler, sonuçları rapor halinde yönetim Kuruluna verir.Genel Kurul toplantısından önce, o toplantıya 
sunmak üzere ayrı bir denetleme raporu hazırlanır. 
  
  
DİSİPLİN KURULU 
  
Madde 21 
Disiplin Kurulu, Genel Kurulca gizli seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. 
Disiplin Kurulu, dernek amaç ve kararlarına aykırı davranışta bulunduğu yönetim kurulunca belirlenen 
üyeler hakkında disiplin soruşturması yapar ve hazırladığı raporu yönetim kuruluna verir. 
  
  
OYLAMA ESASLARI 
  
Madde 22  
Bu tüzükte özel hüküm bulunmayan hallerde, Dernek organları, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 
toplanır, kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. 
İlgili yasalarca ve bu tüzükte özel hüküm bulunmayan hallerde oylamalar, açık oyla (işaret oyu) 
yöntemi ile yapılır, eşitlik halinde sonucu başkanın oyu belirler.Genel Kurulda oy kullanma kapalı oy 
sistemi, açık tasnif ile karar alma açık oy ile yapılır. 



DEFTERLER VE KAYIT YÖNTEMİ 
  
Madde 23 
Yönetim Kurulu, üye kayıt defteri, karar defteri, gelir ve gider defteri ile yasalara göre tutulması 
zorunlu öteki defterleri, usulüne uygun biçimde tutar.Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır, 
giderleri harcama belgesi ile yapılır. 
Dernek, çalışmaları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinebilir, bu malları elden çıkarabilir. 
  
ŞUBE 
Madde 24 
Dernekler Kanunu’nun 31. maddesine uygun olarak, Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü il veya 
ilçelerde şubeler açabilir. Şube açılması düşünülen il veya ilçede en az altı aydan beri ikamet etmekte 
olan en az üç kişi Merkez Yönetim Kurulunca verilecek yetkiye dayanarak şubenin açılacağı ilin 
mülki amirine yazılı başvuruda bulunur. 
  
 
ŞUBENİN HUKUKİ DURUMU 
  
Madde 25 
Şubeler gerek idari gerekse mali bakımdan Genel Merkez Yönetim Kuruluna bağlı olup tüzük 
hükümleri ile Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde dernek amaçlarını 
gerçekleştirmekte görevli ve yetkilidirler. 
  
 
ŞUBE ORGANLARI 
  
Madde 26 
Şubelerin organları aşağıda gösterilmiştir 

a. a.      Şube Genel Kurulu, 
b. b.     Şube Yönetim Kurulu, 
c. c.     Şube Denetleme Kurulu, 
d. d.     Şube Disiplin Kurulu 

  
 
ŞUBE GENEL KURULU 
  
Madde 27 
Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu Olağan Genel Kurul 
toplantılarını  Merkez Genel Kurul toplantısında en az 30 gün önce bitirmek zorundadır. 
Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini ve (Merkez) 
Genel Kurul delegelerini seçer. 
Şube Genel Kurulu toplantılarını Dernekler Yasası Genel Kurul hükümleri çerçevesinde gerçekleştirir. 
  
 
ŞUBELERİN GENEL KURULDA TEMSİLİ 
Madde 28 
Şubeler Şube Genel Kurulunda seçecekleri yönetim ve denetim kurulları ve ayrıca her 15 üye için 
Şube Genel Kurulunca seçilecek delegeler aracılığı ile temsil edilirler. 
  
 
ŞUBE YÖNETİM KURULU 
  
Madde 29 
Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için gizli oyla seçilen, bir başkan, bir önceki dönem 
başkanı, bir gelecek dönem başkanı, bir sayman, bir sekreter ve iki üye olmak üzere 7 asil ve 5 yedek 



üyeden oluşur. Asil üyeliklerden biri boşalırsa ilk sıradaki yedek üye göreve çağırılır. Herhangi bir yıl 
içerisinde eğer önceki dönem başkanının dernekteki faal, ya da kıdemli bir üye otomatik olarak önceki 
Dönem Başkanı olur. 
Başkanın yokluğunda Önceki Dönem Başkanı o da yoksa Gelecek dönem Başkanı olan Başkan 
Yardımcısı derneğin bütün toplantısında kendi üyeleri arasında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ile 
bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer. 
  
Yönetim Kurulu haklı nedeni olmaksızın üst üste toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulundan 
istifa etmiş sayılmasına karar verebilir. 
  
Merkez Yönetim Kurulu tarafından kurulması kararlaştırılan şubeler en geç 6 ay içinde şube 
organlarını oluşturmak üzere genel kurullarını toplarlar. 
  
Olağan toplantılar en az ayda bir yapılır. Şube Yönetim Kurulu tüm çalışmalarını tüzük ile Şube Genel 
Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. 
Şube Yönetim Kurulu üyeliğine seçileceklerin listesini bir ay içinde Merkez Yönetim Kuruluna 
bildirmekle yükümlüdür. 
  
Şube Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden ve Dernekler Yasası’na göre üyeliğini 
yitirme durumunda kalan üyeleri, Şube Disiplin Kurulu’nun görüşünü alarak karar almak üzere 
Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir. 
  
 
ŞUBE DENETLEME KURULU 
  
Madde 30 
Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden kurulur. Merkez Denetleme Kurulu’nun görevleri, Şube 
Denetleme Kurulu’nun da görevleridir. 
  
 
ŞUBE DİSİPLİN KURULU 
  
Madde 31 
Disiplin Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden kurulur. Şube Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır; Şube 
Yönetim Kurulunun yazılı sevk kararı üzerine, Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne aykırı 
hareket eden üyenin yazılı ve sözlü savunmasını alır ve üyelikten çıkarma konusundaki görüşünü 
ekleyerek Şube Yönetim Kuruluna iletir. 
  
 
MALİ HÜKÜMLER 
  
Madde 32 
Derneğin gelirleri, aidatlar, bağışlar, şube gelirleri ve öteki gelirlerdir. Amacını gerçekleştirebilmek ve 
yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için dernek taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. 
Dernek, gelirlerinin %80’ini kamu yararına kullanacaktır. 
Şubeler kendi Genel Kurul’larında kabul edilen ve Dernek Genel Kurulu’nca onaylanan bütçelerine 
göre giderlerini, Dernek adına sağladıkları gelirlerden ve Genel Merkez’ce aktarılan kaynaklardan 
karşılarlar. Şubeler yıl sonu bilançolarında gelir hanesi fazlası görülen miktarın üçte birini izleyen 
yılın ilk 2 ayı içinde Genel Merkez’e aktarırlar. Ancak çok acil hallerde ve sonradan Genel Merkeze 
ödemek kaydıyla, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinda, bu miktarların 
ödenmesini erteleyebilir 
Şubelerin elde edeceği taşınır ve taşınmaz mallar Dernek merkezine aittir. Merkez Yönetim Kurulu 
gerekli gördüğü hallerde Şubeleri denetleme hakkına sahiptir. 
  
  



TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DAĞILMA 
  
Madde 33 
Tüzük değişikliğine veya Derneğin feshine karar vermeye yetkili olan organ Genel Kuruldur. 
Genel Kurul’un tüzük değişikliğini veya feshini görüşebilmesi için, Genel Kurula katılma hakkı olan 
üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, 
ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantının yapılmasında yeter sayı, bu tüzüğün 14. 
maddesinde belirtilen sayıdır. Bu toplantıda kararlar, toplantıya katılanların en az üçte ikisinin oyuyla 
alınabilir. 
  
  
TASFİYE 
Madde 34 
Derneğin feshi halinde, Derneğin mal varlığının saptanması ve tasfiyesi için, Genel Kurulca beş kişilik 
bir kurul oluşturulur. Kalan mal varlığı hazineye intikal eder. 
  
Madde 35 
Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanununun ve ilgili öteki yasaların hükümleri 
uygulanır. 
  
 


