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Madde 1- DERNEĞİN ADI
Derneğin adı "OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ" dir.
Derneğin Merkezi İSTANBUL ' dur.
Madde 2- DERNEĞİN AMACI
Dernek, Ülkemizde kamyon, kamyonet, treyler çekicisi, traktör, otobüs, midibüs, minibüs ve
otomobil gibi çeşitli motorlu kara taşıtları üretimi yapan Dernekler Kanunu’nda belirtilen üye
olabilme şartlarını taşıyan fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişileri bir araya getirmek, Otomotiv
Sanayii’nin gelişmesine hizmet etmek, üyelerinin ortak amaçlarını gerçekleştirmek ve sorunlarını
topluca ele almak, üyeleri arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, uluslararası
entegrasyon hedefleri doğrultusunda Türkiye’deki sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün
arttırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirli ve kalıcı bir yer edinmesi için çalışma yapmak..
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:
Dernek, Türkiye' de üretilen kamyon, kamyonet, treyler çekicisi, traktör, otobüs, midibüs, minibüs
ve otomobil gibi çeşitli motorlu kara taşıtlarının:
• Üretimini ve sanayiini geliştirmeye hizmet etmek,
• Otomotiv sektörüne ve yurt ekonomisine katkıda bulunmak ve otomotiv sanayiinde kullanılan
her türlü parça ve aksam ile bunları yapacak araç ve gereçlerin Türkiye içinde yapılmasının
sağlanması amacıyla çaba göstermek,
• Sektör sorunlarını ve bu arada taşıtların pazarlama safhasını da kapsayan ortak konuları etüd ve
tespit etmek, bunlarla ilgili önerileri, üyeler adına ilgili resmi ve özel kuruluşlara intikal ettirmek
ve takip etmek,
• Üyelerinin ayrı ayrı yapmak zorunda oldukları çeşitli işlemleri firma seviyesinde yürütmek
yerine, toplu olarak sektör seviyesinde ele almak ve bu yolla zaman ve masraf tasarrufu
sağlayarak, firma ve sektör faaliyetlerinde verimlilik ve etkinlik sağlamak,
• Üyelerinin faaliyet alanı ve otomotiv sektörü ile ilgili konularda üyelerini ve sektörü resmi
kuruluşlar ile yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlarda temsil etmek, bunların
çalışmalarına katılmak ve üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için her türlü hukuk ve idare
mahkemelerinde davalar açarak çaba gösterir.
İkinci madde ile bu maddede belirtilen hedeflere ulaşmak için aşağıda belirtilen faaliyetlerde
bulunur:
a) Türkiye' de motorlu kara taşıtları üretimi ile iştigal eden kuruluşları biraraya getirir, bu firmalar
arasında bilgi alışverişi yapılmasını sağlar, ortak amacı ve sorunları tespit eder,
b) Gerek kendi üyesi bulunan firmalar, gerekse yurtiçi ve yurtdışında aynı ve benzeri alanlarda
faaliyet gösteren diğer kuruluşlar arasında irtibat kurarak, organizasyon, planlama,
standardizasyon sahalarında rasyonel çalışmalar yapılmasını ve prodüktivitenin arttırılması için
işbirliği yapılması yolunda çaba gösterir,

c) 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun
hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görec alanlarına giren konularda
ortak projeler yürütür. Otomotiv Sanayii ve bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar ile ilgili olarak
çıkarılmış veya çıkarılacak her türlü mevzuat ile kalkınma planları hakkında dernek görüş ve
dileklerini üyeler adına ilgili mercilere duyurur. Bu amaçlarla her türlü toplantı ve ziyaretleri
organize eder.
d) Kendi bünyesi içinde kuracağı çeşitli komiteler yoluyla, otomotiv sektörünün belirli sorunları
üzerinde, ayrıntılı etüd ve çalışmalar yapar, görüş ve önerilerini ilgili mercilere ulaştırır,
e) Otomotiv Sanayii ile ilgili her türlü araştırma geliştirme ve tanıtma işleri ile iştigal eder, üyeleri
arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, sergi,
kurs, açık oturum, fuar, seminer, panel, konferans, basın toplantısı düzenler, üyelerinin bu tür
etkinliklerden yararlanmalarını sağlar ve bu gibi toplantılara katılır. Kendi alanı ile ilgili
muhtelif gezi ve ziyaretler tertipler, halkla ilişkiler faaliyetlerini üyeler adına topluca yürütür,
Yönetim Kurulu kararıyla burslar verilebilir. Araç test sahası (Test Field) ve test tesisleri
yapabilir veya yapımına katkıda bulunabilir. Türkiye’deki Otomotiv Sanayii’nin başarı ve
gelişmesi için ana ve yan sanayi firmaları ve ürünleri arasında her türlü yarışmalar düzenler,
özendirici ödül törenleriyle, kazananlara armağanlar verir,
f) Ana otomotiv firmaları ile yerli yan sanayi firmaları arasında işbirliği sağlar ve gerektiğinde
müşterek faaliyetleri organize eder,
g) Üretici firmalar ile bu firmaların dağıtım ve pazarlama kuruluşlarını bir araya getirir. Dağıtımı da
kapsayan müşterek sorunları tespit eder ve ortak faaliyetleri yürütür. Resmi kuruluşların üretim
sonrası ile ilgili düşünce ve bilgilerini bu kuruluşlara aktararak koordinasyon sağlar.
h) Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri
benimseyen sanayici, işadamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile biraraya gelip bir
federasyon kurulabilir; kurulmuş olan federasyona katılabilir. Yasal koşulları yerine getirmek
kaydı ile yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir,
ortak çalışmalar yapabilir. Kanunun olanak tanıdığı aynı amaçla yurtdışında kurulmuş dernek ya
da federasyonlara üye olabilir.
i) Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil
toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim ve benzeri adlarla geçici
olarak platform oluşturur, oluşturulan platformlarda yer alır.
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, otomotiv sanayii gelişimi ve hizmeti alanında faaliyet gösterir.
1. Yeni üyelerin alınmasına ve Onursal üye kazanılmasına çaba harcar,
2. Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile
araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekler saptar,
3. Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar iktisadi, ticari ve sanayii
işletmeleri kurar, kendi amacına uygun çalışmalarda bulunan gerçek ve tüzel kişiliklerle iş birliği
yapar, aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle federasyon çatısı altına üst
kuruluşlara katılır,

4. Üyeleri arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak, onların istirahatini temin ve boş
zamanlarını değerlendirmek, zeka geliştirici oyunları oynamaları için gerekli ortamı oluşturmak

amacıyla, 5253 sayılı Dernekler Kanunun 26. Maddesi ve bu konuda düzenlenen yönetmelik
uyarınca gerekli izinleri alarak lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder,
5. Konut ile amaç ve hizmet konuları için taşınır, taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, bu
mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,
6. Meslek ve sanata ilişkin toplantılara katılarak üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını
sağlayacak geziler düzenler,
7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin
eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda
gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri
çıkarır,
8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, her türlü teknik araç ve gereci,
demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,
9, Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurtiçinden ve
yurtdışından bağış kabul eder. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri
kurar,
10. 5253 sayılı yasanın 12. Maddesi gereğince, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz
ve başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç
maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
sandık kurar.
Madde 4- DERNEK KURUCULARI
ADI SOYADI
MUSTAFA VACİT YALMAN
MELİH ÖZAKAT
ALİ NİZAMOĞLU
HASAN TAHSİN ÖNALP
AHMET BİNBİR
TEMEL KAMİL ATAY
CAN NEDİM GÖKNİL
KENAN ONAT
ERDOĞAN KARAKOYUNLU
CAN KIRAÇ
NEJAT EMİRLİ

TABİYETİ MESLEK ADRESLERİ
T.C
T.C
T.C
T.C
T.C
T.C
T.C
T.C
T.C
T.C
T.C

SERBEST
SERBEST
SERBEST
SERBEST
SERBEST
SERBEST
SERBEST
SERBEST
SERBEST
SERBEST
SERBEST

CUMHURİYET CAD. 10/3 TAKSİM/İST.
1383 SOK. 17 ALSANCAK/İZMİR
BAŞAK SOK. 43/3 YEŞİLYURT/İST.
ÇAMLIK MEVKİİ NO 13/13 ETİLER
İSKELE CAD. 25 VANİKÖY/İST.
OKUL SOK. 27/13 SUADİYE/İST.
ŞEKAYİK SOK. 13/27 TEŞVİKİYE/İST.
YEŞİL ÇEŞME SOK. 5 /10 GÖZTEPE/İST.
CEVDETPAŞA CAD. 396 BEBEK/İST.
SUSAM SOK. 4/5 CİHANGİR/İST.
VALİ KONAĞI CAD. 171/8 NİŞANTAŞI/İST.

Madde 5- ÜYELİK, DERNEĞE GİRİŞ VE ÇIKIŞ ŞARTLARI VE ONURSAL ÜYELİK:
a) Birinci maddede de belirtilen taşıtların üretimi veya bunların pazarlaması ile meşgul olan,
derneğin amaçlarını kabul eden, bunları gerçekleştirmeyi sağlayacak nitelikleri bulunan ve
dernek iç yönetmeliğini kabul eden Dernekler Kanunu’nda belirtilen üye olabilme şartlarını
taşıyan fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler, derneğe üye olabilirler. Yabancı gerçek
kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.
Otomotiv Sanayii’ne hizmeti geçmiş, Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek
sağlamış kişilere Yönetim Kurulu kararı ile Onursal üyelik verilir. Onursal üyelerin oy hakkı
yoktur. İstedikleri takdirde aidat vermezler. Kurucu üyeler üyelikten ayrıldıklarında
başvurmalarına gerek kalmadan Onursal üye sayılırlar. Onursal üyeler Genel Kurul’da nisaba
dahil edilmezler. Onursal üyeler, bu üyelere mahsus özel deftere ilave edilirler,
b) Derneğe girmek isteyenler örneğine uygun bir dilekçe ile Yönetim Kurulu' na başvururlar. Bu
başvurmada iki üyenin takdimde bulunması gereklidir.

c) Üyeliğe kabulün görüşüldüğü oturumlarda Yönetim Kurulu bütün üyelerinin bulunması şarttır.
Karar, Yönetim Kurulu' nun yarıdan bir fazlası ile verilir. Üyeliğe kabul veya isteğin reddi
şeklinde alınan karar, başvurana otuz gün içinde yazıyla bildirilir.
d) Üyelik, üyenin yazılı istifası ile veya mensubu olduğu firmasına verdiği istifası yada ayrılması
ile sona erer. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Bundan
başka Tüzük ve İç Yönetmelik’teki mükellefiyetlerini kendilerine yapılacak yazılı ihbara
tebellüğ tarihinden itibaren bir aylık süre içinde cevap vermeyen ve ödemede bulunmayan
üyelerle, Yönetim Kurulu tarafından derneğin gayelerine aykırı hareket ettikleri hususunda yazılı
olarak dikkati çekilen ve yazılı tebliğe tebellüğ tarihinden itibaren uymayan ve aykırı harekete
devam eden üyeler, Yönetim Kurulu' nun üçte iki çoğunlukla vereceği kararla üyelikten
çıkarılırlar. Bu kararlarda başkanın oyu çift sayılır. Dernekten çıkan ve çıkarılanlar, üye kayıt
defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.
Madde 6- DERNEĞİN ORGANLARI
A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetim Kurulu
Madde 7- GENEL KURUL
Genel Kurul Derneğe kayıtlı üyelerden teşekkül eder.
Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal
üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması
halinde, Tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Genel Kurul, Derneğin en yüksek ve yetkili organıdır.
A- GENEL KURUL' UN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, TOPLANMASI
a) Olağan Genel Kurul her yıl MART ayı içerisinde Yönetim Kurulu çağrısı ile toplanır.
b) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi
mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle
toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci
toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında
bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum,
geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun
olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde
yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul
toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
c) Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Genel Kurul
toplantısında yanlız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Toplantıya katılanların onda birinin
yazılı teklifi üzerine gündemde değişiklik ve gündeme ilave yapılabilir.
d) Genel Kurul toplantısı yeter sayısı sağlanmışsa durum tutanakla tespit edilir ve toplantıyı
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevlendireceği
Yönetim Kurulu üyelerinden biri açar. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim

Kurulu’nca tutanak düzenlenir. Çoğunluk bulunursa toplantıyı idare etmek üzere bir Başkan,
yeteri kadar Başkan Vekili ve Yazman’dan müteşekkil Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir.
Kararlar çoğunlukla alınır.
e) Yönetim Kurulu’nun kararı, Dernek üyelerinin en az beşte birinin veya Denetim Kurulu' nun
yazılı isteğiyle Genel Kurul Olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu durumlarda Yönetim Kurulu en
kısa zaman ilan işlemlerini tamamlayarak Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlidir.
Olağanüstü toplantıda gündemde değişiklik yapılamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u
toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi, üç üyeyi Genel
Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.
f) Genel Kurul, Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük
değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter
sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye
sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az
olamaz.
g) Genel Kurul’da aksine karar alınmamışsa Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi gizli
oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylarla oylanır. Açık oylamada, Genel Kurul
Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.
B- GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ
1) Derneğin amaçlarını gerçekleştirme çalışmalarını düzenlemek,
2) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerini seçmek,
3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,
4) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
5) Dernek Tüzüğünü değiştirmek,
6) Derneğin feshi ve tasfiyesi hakkında karar vermek ve dernek malları hakkında karar almak,
7) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
8) Derneği federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek ve bu hususta Yönetim Kurulu’na
yetki vermek,
9) Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak
katılması veya ayrılmasına karar vermek,
10) Dernek adına vakıf kurmak,
11) Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip
aynen veya değiştirerek onaylamak,
12) Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlamak,
13) Dernekler Kanunu’nda ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer
görevleri yerine getirmek,
Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden
alabilir,

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili
organı olarak Dderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkilerini kullanır.
Madde 8- YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ
Yönetim Kurulu en az 7 asıl ve 5 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından 1 yıl için gizli
oylama ile seçilir. Her Genel Kurul’da Yönetim Kurulu asıl üye sayısının 9 veya daha fazla olması
kararlaştırılır ve buna göre seçilir.
Yönetim Kurulu üyelerinden birinin bu görevden ayrılması halinde, yedeklerden en çok oy alanı
asıl üye olur. Eşit oy halinde kur' a usulüne başvurulur.
Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından Başkan, Başkan vekili, Başkan Yardımcıları, Sayman ve
üye’leri seçer ve görev bölümü yapar. Makbul mazereti olmaksızın üstüste üç toplantıya gelmeyen
Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar.
Dernek, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu’nun yetki vereceği üyeleri tarafından
temsil olunur.
Kararlar çoğunlukla verilir. Oy eşitliğinde toplantıya Başkanlık edenin oyu çift sayılır. Yönetim
Kurulu’na Başkan veya Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır.
Lüzumu halinde Başkan, Başkan Vekili veya Genel Sekreter Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet
edebilir.
Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunar.
Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına sağlar.
Genel Kurul’da alınan kararları uygular.
Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir gider tablosu ile
Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenler, toplandığında Genel Kurul’a sunar.
Bütçenin uygulanmasını sağlar.
Derneği üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar verir.
Derneğini amacının gerçekleştirilmesi için her türlü kararı alır ve uygular.
Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi,
ticari ve sanayi işletmeler kurmak için karar alır ve uygular.
Yönetim Kurulu Genel Kurul’un vereceği yetki ile, ikametgahı ile amaç ve faaliyetlerini
gerçekleştirmek için gayrimenkul alır veya mevcut gayrimenkulleri satar, bina veya tesis inşa ettirir,
kira sözleşmesi yapar, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirir.
Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.
Dernekler Kanunu’nun ve Dernek Tüzüğü’nün kendisine verdiği işleri yapmak yetkileri kullanmak.
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu görevini de yapar. Kendisine yapılan başvuruları sonuçlandırarak
uyarı, geçici ve devamlı ihraç cezaları verir. Bunlara yapılan itirazlar ilk Genel Kurul’da
görüşülerek karara bağlanır. Sadece Genel Kurul kararları aleyhine mahkemeye başvurulabilir.

Madde 9- DENETİM KURULU’NUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ
Genel Kurul' da üyeler arasından bir yıl için 3 asıl ve 3 yedek olarak Denetim Kurulu seçilir.
Denetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı ayrılma olduğu takdirde
Genel Kurul’da oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter,
hesap ve kayıtların Dernekler Kanunu’na ve Dernek Tüzüğü’ne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
Dernek Tüzüğü’nde 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.
Denetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
Madde 10- GENEL SEKRETER
Derneğin faaliyetlerini yürütmek, alınan kararları tatbik etmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından
sözleşmeli bir Genel Sekreter tayin edilir.
GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
b) Derneğin faaliyetlerini yürütmek, bu faaliyetlerin gerektirdiği işlemleri ve girişimleri yapmak ve
Yönetim Kurulu’nun onayını alarak gereken teşkilatını kurmak ve ücretli personel çalıştırmak,
c) Gerekli defterleri usulüne uygun tutmak ve tutulmasını sağlamak,
d) Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve gündemini yapmak,
e) Genel Sekreterlikçe doğrudan yapılacak harcamalar için Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen
harcama sınırına kadar her türlü gideri Yönetim Kurulu kararı almadan yapmak ve ilk Yönetim
Kurulu toplantısında onaya sunmak,
Genel Sekreter, görev ve yetkilerini kullanmasından Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
Madde 11- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
a) Üye aidatı: Üyeler yılda 10,00 YTL aidat verirler. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye
Genel Kurul yetkilidir.
b) Gerçek ve Tüzel kişilerin kendi istekleri ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
c) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor
yarışması, seminer, panel, konferans, fuar, sergi, kurs, açık oturum gibi faaliyetlerden sağlanan
gelirler.
d) Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler.
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
f) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği
ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler.
g) Diğer gelirler.

Madde 12- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği
gibi, bağımsız denetim kurulmuşlarına da denetim yaptırılabiir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya
bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul
veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim
kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Madde 13- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihiyaç duyulması halinde
Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı
konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak borçlanma, derneğin gelir kaynakları
ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Madde 14- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliği Genel Kurul’un olağan ve olağanüstü toplantısında yapılır. Tüzük değişikliği için
Genel Kurul’a oy hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması ve katılan
üyelerin üçte ikisinin kararı şarttır. 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. Genel Kurul’da tüzük değişikliği
oylaması açık oyla yapılır.
Madde 15- DERNEĞİN FESHİ VE MALVARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:
Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar veribilir. Genel Kurul’da fesih konusunun
görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun saağlanamaması 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 kararı alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık oyla yapılır.
Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim
Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul
kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Otomotiv Sanayii Derneği”
ibaresi kullanılır.
Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan
sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.
İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları
ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye
işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek
alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil
edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para ve mallar "TÜRK EĞİTİM
VAKFI’na" 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.
Madde 16- Bakanlar Kurulu' na başvurularak Derneğin isminin başına eklenmek üzere
"TÜRKİYE" başlığı ile ayrıca yurtdışında benzer faaliyet gösteren ilgili kuruluşlarla işbirliği
müsaadesi kararları, alındığında bunlar için Tüzük Değişikliği Kongresi yapılmaksızın Tüzüğe
eklenecektir.
Madde 17- HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara
atfen çıkartılmış olan Dernek Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri
uygulanır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin;
ADI VE SOYADI

GÖREV ÜNVANI

Turgay DURAK
Mehmet DEMİRPENÇE
Eşref BİRYILDIZ
Ayhan TOKCAN
İzzet KALAYCI
Erdem BEKTAŞ
Ali PANDIR
Haluk YEŞİLOĞLU
Tamer ÜNLÜ
Ömer Lütfü ABLAY
Mehmet Can KARABAĞ
Hakkı AKKAN
Mehmet BULDURGAN
Ümit KARAARSLAN
Serdar GÖRGÜÇ
Habip AŞI
İrfan GİRAL

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Muhasip Üye
Yönetim Kurulu Üye
Yönetim Kurulu Üye
Yönetim Kurulu Üye
Yönetim Kurulu Üye
Yönetim Kurulu Üye
Yönetim Kurulu Üye
Yönetim Kurulu Üye
Yönetim Kurulu Üye
Yönetim Kurulu Üye
Yönetim Kurulu Üye
Yönetim Kurulu Üye

Bu tüzük 17 (Onyedi) maddeden ibarettir

KURULUŞ
Dernek 14.Haziran.1974 tarihinde kurulmuş, tüzüğün İçişleri Bakanlığı’nca onandığı İstanbul
Valiliği’nin 16.Ocak.1975 gün ve 1678/2239 sayılı yazılarıyla bildirmesi üzerine tüzük
03.Şubat.1975 tarihli Tünaydın Gazetesinde yayınlanmış ve ilk Genel Kurul toplantısı
28.Nisan.1975 tarihinde yapılmıştır
TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ
07.Kasım.1979 tarihli Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulunda değiştirilmiş olup; İçişleri
Bakanlığı’nca onandığı, İstanbul Valiliği’nin 16.Ocak.1980 gün ve 2720/2224 sayılı yazıları ile
bildirdiği Beşiktaş Kaymakamlığı Emniyet Amirliği yazıları ile tebliğ edilmiştir.
* * *
02.Mayıs.1984 tarihli Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulunda değiştirilen tüzük; İçişleri
Bakanlığı’nın 02.Ağustos.1984 gün Em. Gnl. Md. Güv. Dernekler Şb. 214191 sayılı yazıları ile
2908 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun görüldüğü, İstanbul Valiliği’nin Güvenlik Şube Müdürlüğü
16.Ağustos1984 gün ve Dernekler 34/17/136 sayılı yazıları ile bildirdiği Beşiktaş Kaymakamlığı
Emniyet Amirliği 21.Ağustos.1984 günlü yazıları ile tebliğ edilmiştir.
* * *
24.Ocak.1990 tarihli Olağan Genel Kurulda değiştirilen tüzük; İstanbul İl İdare Heyeti’nin
01.Mayıs.1990 tarih ve HU.İŞ.03.(990).529-3477 sayılı yazıları ile tebliğ edilmiştir.
* * *
20.Ocak.1997 tarihli Olağan Genel Kurulda değiştirilen tüzük; Üsküdar Kaymakamlığı İlçe
Emniyet Müdürlüğü 10.Nisan.1997 tarihli yazıları ile tebliğ edilmiştir.
* * *
29.01.1999 tarihli Olağan Genel Kurulda değiştirilen tüzük İstanbul İl Makamının 14.04.1999 tarih
ve İl Emniyet Müdürlüğünün 45133 sayılı yazıları ile bildirdiği Üsküdar Kaymakamlığı İlçe
Emniyet Müdürlüğü 05.05.1999 tarihli yazıları ile tebliğ edilmiştir.
* * *
13.02.2004 tarihli Olağan Genel Kurulda değiştirilen tüzük Üsküdar Kaymakamlığı Dernekler Büro
Şefliğinin 18.03.2004 tarih ve B054VLK4348701 sayılı yazıları ile tebliğ edilmiştir.
* * *
23.03.2007 tarihli Olağan Genel Kurulda değiştirilen tüzük İstanbul Valiliği İl Dernekler
Müdürlüğünün 16.04.2007 tarih B.05.4.VLK.4.34.08.00.(07) 34-017-136 sayılı yazıları ile tebliğ
edilmiştir.

