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TÜRKİYE BEYİN ARAŞTIRMALARI VE SİNİR BİLİMLERİ DERNEĞİ 

T Ü B A S  

NEUROSCIENCE SOCIETY of TURKEY 

DERNEĞİN KURULUŞU VE KURUCULARI 

MADDE 1 

Derneğin adı TÜRKİYE BEYİN ARAŞTIRMALARI VE SİNİR BİLİMLERİ DERNEĞİ'dir. Kısa 

adı TÜBAS'dır. 

İngilizce adı NEUROSCIENCE SOCIETY of TURKEY’dir. 

Derneğin merkezi, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir'dir. 

Dernek İzmir dışındaki illerde de şube açabilir. 

EK 1 

LOGO 

Demeğin logosu aşağıda görüldüğü gibi insan merkez sinir sisteminde gelişim ve evrim süreçlerini 

simgeler biçimde düzenlenmiştir. Bu logo Mayıs 1994 itibarıyla Derneğin her türlü yazışma duyuru ve 

yayınlarda kullanılacaktır. Here hakkı derneğe aittir. 

TÜRKİYE 

BEYİN ARAŞTIRMALARI  

              VE SİNİR BİLİMLERİ DERNEĞİ 

 (TÜBAS) 

NEUROSCIENCE SOCIETY of TURKEY 

(NTS) 

MADDE 2 

TÜBAS bilimsel bir dernektir. 

Derneğin amacı, sinir bilimleri ve beyin araştırmaları ile uğraşan temel ve klinik bilim dalları ve 

araştırmacılarının (Fizyoloji, Anatomi, Biyokimya, Biyofizik, Farmakoloji, Patoloji, Moleküler Biyoloji, 

Nöroloji, Psikiyatri, Nöroşirurji, Davranış Bilimleri-Psikoloji, Gerontoloji, Geriyatri, Nükleer Tıp, Radyoloji, 

Genetik, İmmünoloji, Endokrinoloji, v.b.) Türkiye içinde etkileşimli ve eşgüdümlü çalışmalarını ve 

gelişmelerini sağlamaktır. 

Dernek, ayrıca, gerekli izinleri alarak, yurt dışında benzer alanlarda kaydedilen yenilikleri yakından 

izlemeyi, işbirliğine girmeyi ve uluslararası çalışmalar düzenleme ve yürütmeyi amaçlar. 

Dernek, amacını gerçekleştirmek için bilimsel toplantılar, konferanslar, kurslar, seminerler, 

sempozyumlar ve yarışmalar düzenler, bilimsel yayınlar (kitap, dergi) yapar, bilimsel araştırmalarda 

bulunacak olanlara yardımlarda bulunur, ödüller verir, tam veya kısmi araştırma bursları sağlar. Bilimsel 

yayınlara maddi veya diğer türlü katkıda bulunur. 

Benzer amaçlarla kurulmuş bulunan ulusal veya yabancı dernekler (örneğin: IBRO-  



TÜBAS Tüzük Sayfa 2 

 

International Brain Research Organization ve / veya ülke ve uluslar topluluklarına ait Neuroscience 

Dernekleri) ile, yasal gereklilikleri yerine getirerek, Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü, İçişleri Bakanlığı'nın 

önerisi ve Bakanlar Kurulu'nun iznini alarak işbirliği yapar, Türk sinir bilimcilerini ve beyin araştırmacılarını 

yurt dışında tanıtıp, ilerleme ve gelişmeleri için uluslararası ilişkileri özendirir ve destekler. 

Dernek, bu amaçlar doğrultusunda, gezi, yemek, balo, gösteri ve diğer toplantıları, gereğinde 

piyango düzenler. 

TÜBAS, en az her iki yılda bir ulusal ve uluslararası katılımlı bir bilimsel kongrenin düzenlenme ve 

yürütülmesini öngörür. 

Dernek, ileride gerekli izinleri alarak ve öngörülenleri yerine getirerek, uğraşı alanları ile ilgili 

öğretim, eğitim, araştırma, uygulama, sağlık ve yayın kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapar veya benzeri 

kurumlan kurar ve aynı amaçlarla, yasalar çerçevesinde vakıf tesis edebilir. 

TÜBAS, "Dernekler Yasası Hükümleri " çerçevesinde etkinlik gösterir, politika ile uğraşmaz. 

Dernek, ilgili yasa hükümleri çerçevesinde, etkinlikleri için gerekli bağışları toplar, taşınır ve 

taşınmaz malları tasarruf edebilir, bunları kiralayabilir, borç altına girebilir, kiracı olabilir ve ücretli personel 

istihdam edebilir. 

MADDE 3. 

Dernek kurucularının ad ve soyadları (alfabetik sıra ile), meslek ve sanatları, ikametgahları ve 

uyrukları aşağıda verilmiştir: 

 

DERNEK ÜYELİĞİ 

MADDE 4 

Dernek üyeleri, 2098 Sayılı Dernekler Yasası'nın 16. maddesindeki koşullara uygun olan asli 

üyelerden, fahri üyelerden ve onursal üyelerden oluşur. 

a) Asli Üyeler: Asli üye olmak için temel, klinik ve / veya uygulamalı bilim dallarından bir veya birkaçında 

beyin, davranış ve sinir bilimleri ile ilgili araştırma yapmış ve yapıyor olmak gereği vardır. Üyelerin en az 

Mezuniyet Sonrası Eğitim (Yüksek Lisans, Doktora ve/veya İhtisas) yapmış veya yapıyor bulunmaları 

Adı Soyadı _________ Mesleği,Sanatı İkametgahı ____________________ Uyruğu 
Prof. Dr. Önder Nörolog 1408 Sok. 33, T.C. 

AKYÜREKLİ Öğretim Üyesi Kahramanlar, İzmir  

Prof. Dr. Nuran İ. Fizyolog Ege Üniversitesi T.C. 

HARÎRİ Öğretim Üyesi Lojmanları, Bornova 35100, 

İzmir 

 

Doç. Dr. Şeyda Psikolog Atatürk Cad. 186/7, T.C. 

KOZCU Öğretim Üyesi Alsancak, İzmir  

Prof. Dr. Turan Psikiyatrisi TalatpaşaBul. 25/14, T.C. 

ÖRNEK Öğretim Üyesi Bulvar Ap., Alsancak, İzmir 
 

Prof Dr. Nurcan Nöroşirürjiyen Mithatpaşa Cad. 842/15, T.C. 

ÖZDAMAR Öğretim Üyesi İzmir  

Doç. Dr. Gönül Ö. Fizyolog C. Gürsel Cad. 428/14, T.C. 

PEKER Öğretim Üyesi Altay Ap., Karşıyaka, İzmir  

Prof. Dr. Şakire 
 

Fizyolog Mithatpaşa Cad. 40/12, T.C. 

PÖGÜN 

Öğretim Üyesi Karataş, İzmir  
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gerekir. Türk vatandaşı olmasa da, Türkiye'de ikamet hakkına sahip bulunan ve belirtilen koşullara uyan 

yabancılar da derneğin asli üyesi olabilirler. 

Her asil üyenin Genel Kurul'da tek oy hakkı vardır; bir başkasına vekil olamaz ve vekalet veremez. 

b) Fahri ve Onursal Üyeler: Mesleki formasyonları asli üyeler gibi olduğu halde, Türkiye'de ikamet etmeyen 

ve/veya T.C. uyruğunda bulunmayan kişiler, derneğe fahri üye olabilirler. Ayrıca, mesleki formasyonu asli 

üye tanımına uymayan, diğer alanlarda bilim ve araştırma yapan kişiler; derneğin uğraş alanı içindeki klinik, 

cerrahi ve uygulamalı branşlarda tedavi görmüş veya görmekte olan hasta ve hasta yakınları, potansiyel 

hastalar; dernek amaç ve etkinliklerine ilgi duyan ve destekleme arzusunda olan kişiler de derneğe üye 

olabilirler. Fahri üye adaylarının en az iki asil üye tarafından önerilmesi, Yönetim Kurulu'nun ilgili kararı ve 

Genel Kurul'un onayı, fahri üyelik için gereklidir. 
Fahri üyelerin Genel Kurul Toplantılarında oy hakkı yoktur. 

MADDE 5 

Üyelik sıfatı istifa suretiyle sona erer. 

Ayrıca, 2098 Sayılı Yasa'ya veya dernek amaçlarına aykırı davranan kişilerin de üyelikleri, Dernek 

Yönetim Kurulu'nun en az üçte iki oy çokluğu ile alacağı karar sonucu iptal edilir. Dernek Yönetim 

Kurulu'nun üyelikten çıkarma kararlarına karşı, Genel Kurul'da itiraz edilebilir. Bu durumda, Genel Kurul'un 

kararı kesindir. 

MADDE 6 

Asli üyeler mutlaka, fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe giriş aidatı ve yıllık aidat 

öderler. 

Yıllık aidat miktarı ikiyüzellibin (250 000) T.L. dır. 

Aidat miktarı değişikliği genel kurul kararına ilişkin tüzük değişikliği ile yapılır. 

DERNEK ORGANLARI 

GENEL KURUL 

MADDE 7 

Genel Kurul asli üyelerden oluşur; olağan ve olağan üstü olarak toplanır. 

Olağan Genel Kurul Toplantısı iki yılda bir, Nisan aymda yapılır.. 

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağırılır. 

Denetleme Kurulu'nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, 

Genel Kurul'u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan 

üyelerden birinin başvurusu üzerine, yerel sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç 

kişilik bir kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

 
MADDE 8 

Yönetim Kumlu, 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, yurdun her 

yerinde dağıtımı yapılan bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. 

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün 
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yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılan zaman bir haftadan az olamaz. 

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce yerel 

en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir ve bu yazıya, üyeleri belirten liste de eklenir. Toplantı, başka bir 

nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı 

gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur, ükinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 

iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fikrada belirtilen esaslara göre çağırılır 

ve toplantı, ikinci fıkra esaslarına göre, yerel en büyük mülki amirliğe duyurulur. 

Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

MADDE 9 

Genel Kurul Toplantıları, Dernek Merkezi'nin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. 

MADDE 10 

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir 

fazlasının katılması ile toplanır. 

İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci 

toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından 

az olamaz. 

MADDE 11 

Dernek Genel Kurul Toplantıları, ilanda belirtilen ve en büyük yerel mülki amirliğe bildirilmiş olan 

gün, saat ve yerde yapılır. 

Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza 

koyarak, toplantı yerine girerler. 

Onuncu maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum, bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim 

Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 

 Hükümet Komiseri'nin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.  

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile katip seçilir. 

Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkam'na aittir. 

Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. 

Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir. 

MADDE 12 

Genel Kurul Toplantısı'nda yalnız gündemde yeralan maddeler görüşülür. 

Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen 
konuların gündeme alınması zorunludur. 

MADDE 13 

Aşağıda belirtilen konular Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır. 

-Dernek organlarının seçilmesi 

 -Dernek tüzüğünün değiştirilmesi 

-Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi  

-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi  

-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 
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Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 

-Yıllık bilimsel ve sosyal etkinlik programının önerilmesi veya onaylanması ya da Yönetim Kurulu ve/veya 

oluşturulacak diğer kurullara bu konuda yetki verilmesi  

-Derneğin federasyona katılması veya ayrılması 

-Derneğin uluslararası etkinliklerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması 

veya ayrılması  

-Derneğin feshedilmesi 

-Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi 

YÖNETİM KURULU  

MADDE 14 

Yönetim Kurulu, yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. 

Bu üyeler iki yıllık bir dönem için göreve getirilirler. 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul1 ca gizli oy ile seçilirler. 

Asil üyeliklerde boşalan olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. 

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir: 

-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek -Dernek 

şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek  

-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak, 

Genel Kurula sunmak 

-Yıllık bilimsel, sosyal ve kültürel programı yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak 

-Yeni alt kurulların oluşturulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yapmak 

-Türk yurttaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde en büyük yerel 

mülki amirliğe bildirmek 

-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak  

 

EK 1 

SEKRET ARYA=YÜRÜTME KURULU 

Sekreterya, Mayıs 1994 itibariyle Yönetim Kurulu'nca belirlenen 5 üyeden oluşur. Demeğin yürütme 

ve yazışma işlevlerini üstlenir. Dernek yayın organı, derneğin istatistiksel anket çalışmaları ve düzenlenecek 

bilimsel toplantılarla ilgili çeviri, yayın, temas ve düzenleme görevlerini Yönetim Kurulu'nun denetimi 

altında yürütür. 

 

EK 2 

YEREL TEMSİLCİLER 

Dernek, şube kurabilme özelliğini kazanıncaya dek, değişik illerde eşgüdüm ve etkili haberleşmeyi 

sağlayabilmek üzere "Yerel Temsilciler" den yararlanır. Yerel Temsilcilerin toplam sayısı ve bir ildeki sayısı 

üye tabanına göre belirlendiğinden sınırlı değildir. Yerel temsilciler göreve talip olma esasına göre belirlenir. 

Birden fazla aday olduğu takdirde Genel Kurul'da üyelerin oyuna başvurulabilir. 

MADDE 15 

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye 

tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve / veya Denetleme 

Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, Demek üyelerinden 

birinin başvurması üzerine, yerel sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç 
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kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul'u toplamakla görevlendirir. 

DENETLEME KURULU 

MADDE 16 

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. 

Bu üyeler, Genel Kurul'ca gizli oy ile seçilirler ve iki yıllık bir dönem için göreve getirilirler.  

Asil üyeliklerde boşalan olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. 

 Denetleme Kurulu, denetleme görevini, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı 

ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını, bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve 

toplandığında, Genel Kurul'a sunar. 

 

MADDE 17 

Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy 

kullanamazlar. 

ONUR KURULU  

MADDE 18 

Onur Kurulu, bir yönetsel ve bilimsel danışma kuruludur. 

Onur Kurulu en az dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur. 

Derneğin Kurucu Üyeleri, aynı zamanda Yönetim veya Denetleme Kurulu asil veya yedek üyesi 

değillerse, Onur Kurulu'nun doğal ve sürekli üyesidirler. Bu kuruldan kendi istekleri veya ölüm nedeni ile 

ayrılırlar. 

Onur Kurulu'nun yeni üye adayları, Yönetim ve Onur Kurulları tarafından önerilir ve Genel Kurul'un 

onayına sunulur. 

Onur Kurulu'nda Temel Bilimler'den gelen otoriteler ile Klinik Bilimier'den gelen otoritelerin sayıca 

dengede tutulmaları zorunluluğu vardır. 

MALİ HÜKÜMLER VE DEFTERLER  

MADDE 19 

Derneğin gelirlerini, üye aidatları, dernek etkinliklerinden elde edilen gelirler, dernekçe düzenlenen 

piyango gelirleri, dernek mal varlığı gelirleri, bağış ve yardımlar oluşturur. 

MADDE 20 
Derneğin hesap yılı takvim yılıdır. 

MADDE 21 

Dernek üyelerine, Dernekteki çalışmalarına karşılık herhangibir ücret ödenmez. Genel Kurul 

toplantılarına katılan üyelere yolluk ve yevmiye verilmez. 

MADDE 22 

Dernek Yönetim Kurulu, Dernek yazışmaları ve mali işlerinin yürütülmesi için ücretli muhasebeci, 
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mali müşavir veya sekreter istihdam edebilir. 

MADDE 23 

Dernek Yönetim Kurulu, aşağıdaki defterleri ve dosyaları tutar ve tutturur: 

-Üye kayıt defteri 

-Gelen ve giden evrak defteri 

-Karar defteri 

-Gelir ve gider defteri 

-Demirbaş defteri 

-Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri, 

-Alındı belgesi kayıt defteri -Yıllık tüm etkinliklerin belirtildiği defter 

-Yıllık bilimsel etkinlikler defteri -Tüm toplantılar için tutanak defteri 

Uygulamada gerek görülürse daha başka defterler de tutulabilir. 

ŞUBELERİN KURULUŞU VE ETKİNLİKLERİ  

MADDE 24 

Dernek, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlar doğrultusunda ve gerekli gördüğü 

illerde, her ilde birden fazla olmamak koşulu ile şube açabilir. 

Bu amaçla, Dernek Yönetim Kurulu'nca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin 

en büyük mülki amirliğine yazılı başvuru yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri 

ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ve uyruğu ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek 

tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. 

Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. 

ŞUBELERİN ORGANLARI 

MADDE 25 

Her şubede aşağıdaki organların oluşturulması zorunludur: 

-Genel Kurul, 

-Yönetim Kurulu, 

-Denetleme Kurulu veya Denetçi 

ŞUBE GENEL KURULU 

MADDE 26 

Dernek şubeleri hakkında da 2098 Sayılı Yasa Hükümleri geçerlidir. Ancak: 

1. Şube Genel Kurul Toplantıları, Şube merkezinin bulunduğu yerde yapılır. 

2. Şube Genel Kurulu Toplantısı'na ait ilan, yerel bir gazete ile yapılabilir. 

3. Kurucular en geç altı ay içinde Şube Genel Kurulunu toplar ve 

Şube Organlarını seçer 

4. Şube Genel Kurulları, iki yılda bir, Mart ayında toplanır. 

5. Şube Genel Kurul'u toplantılarında, toplantı yeter sayısı, toplantının yapılış usulü, toplatıda 

görüşülecek konular hakkmdaki dernek tüzüğü hükümleri aynen uygulanır. 

6. Şubeler olağan toplantılarını, Merkez Genel Kurulu Toplantısından en az 15 gün önce bitirmek 
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zorundadırlar. 

7. Şubeler Genel Kurul Toplantısından sonra en geç yirmi gün içinde çalışma programlarını, Genel 

Merkezin gerekli gördüğü hallerde de, çalışma raporlarını Genel Merkeze gönderirler. 

MADDE 27 

Aşağıda yazılı öğeler Şube Genel Kurulu'nca görüşülüp karara bağlanır: 

1. Şube organlarının seçilmesi, 

2. Şube Yönetim ve Denetim Kurulları'nm hazırladığı raporların görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun 

ibra edilmesi, 

3. Şube Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul 

edilmesi, 

4. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Şube Genel Kurulu'nca yapılması belirtilen diğer görevlerin 

yerine getirilmesi, 

5. Merkez Genel Kurulu'nu temsil etmek üzere (Yönetim Kurulu Üyeleri dışında) 1/25 oranında 

delege seçilmesi. 

ŞUBE YÖNETİM KURULU 

MADDE 28 

Şube Yönetim.Kurulu, Şube Genel Kurulu'nca seçilen beş(5) asli ve beş(5) yedek üyeden oluşur. 

Yönetim Kurulu Toplantıları çoğunluk aranarak yapılır. Kararlar toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile 

alınır. 

Şube Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri: 

1. Şube Yönetim Kurulu, bulunduğu il sınırları içinde şube ile ilgili etkinliklerde bulunur ve şubeyi 

temsil eder. 

2. Şube Yönetim Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube genel Kuruluna karşı 

icraatlarından dolayı sorumludur. 

3. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul Toplantısından sonra, üç gün içinde delege listesini ve 

kongre evraklarını genel merkeze gönderir ve her ayın ilk haftasında faaliyet ve hesap raporunu genel 

merkeze göndermekle yükümlüdür. 

4. Şube, çalışmaları için gerekli kişileri istihdam eder, işlerine son verir ve ücretlerini tespit 

eder. 

5. Şube için gerekli demirbaş eşyaları Merkez Yönetim Kurulu bilgisi dahilinde alır ve 

satar. 

6. Şubeye ait bilançoyu, kesin hesap raporunu ve muhammen bütçeyi hazırlar ve Şube Genel 

Kurulu'na sunar. 

7. Şube Genel Kurulu'nda ve Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararları uygular. 

8. Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde Şubenin ihtiyaçları için gerekli taşınır veya 

taşınmaz malları kiraya verir veya kiralar. 

9. Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun da onayını alarak bulunduğu ilin kazalarında sosyal kollar 

kurar: 

10. Dernek tüzüğünde yazılı defterleri tutar. 

11. Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun izniyle bildiri yayınlamak, Şube Yönetim Kurulu'nun görev 

ve yetkileri içindedir. 

12. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabülü halinde bunları on gün içinde mahallin en 
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büyük mülki amirliğine bildirir. 

ŞUBE DENETİM KURULU  

MADDE 29 

Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulu'nca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur; görev ve 

yetkileri, tüzüğün 16. ve 17. maddelerine göre belirlenir. 

ŞUBEYE ÜYE OLMA KOŞULLARI 

MADDE 30 

Derneğe üye olma koşulları ile aynıdır yani 2908 yasanın üyelik ile ilgili maddeleri geçerlidir.ve bu 

tüzüğün 4. ve 6. maddeleri hükümleri uygulanır. 

ŞUBE ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 

MADDE 31 
Şube üyeliğinden çıkma veya çıkarılmada bu tüzüğün 5. maddesi hükümleri uygulanır. 

ŞUBENİN GELİR VE GİDERLERİ 

MADDE 32 

Şube gelirlerini, şube üyelerinin aidatları ve bağışları oluşturur. Şube Yönetim Kurulu, şube 

gelirlerinin %25'ini Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun isteği doğrultusunda Genel Merkez'e göndermek 

zorundadır. 

ŞUBELERİN DERNEK GENEL KURULUNDA TEMSİLİ 

MADDE 33 

Şubeler, Derneğin (Merkez) Genel Kurulu'nda, kendi Yönetim Kurulları ve tüm üyelerinin 1/25 ini 

oluşturan seçilmiş delegeleri ile temsil edilirler. 

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 

MADDE 34 

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. 

Genel Kurul'un bu kararı alabilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkına sahip bulunan 

Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun 

sağlanamaması halinde, üyeler sekizinci maddeye göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan 

üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. 

Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. 

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde en büyük yerel mülki amirliğe yazı ile 

bildirilir. 
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TASFİYE 

MADDE 35 

Derneğin feshi halinde, tüm taşınır ve taşınmaz malları, paraları ve tüm mal varlığı, her türlü hak ve 

yüküm-leri ile birlikte Ege Üniversitesi Yardım Derneği'ne kalır. 

Derneğin feshine, kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya kapatılmasına karar verildiği takdirde, 

para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasından sonra, Derneğin 'Dernekler 

Kütüğü'ndeki kaydı, Merkez'in bulunduğu en büyük mülki amirin ve İçişleri Bakanlığı'mn onayı ile silinir. 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

MADDE 36 

Tüzük değişikliği gündem gereği Merkez Genel Kurulu'nda görüşülür. 

Değişikliğin toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyu ile kabul edilme zorunluğu vardır. 

Tüzüğün yeni biçimi Mülki Makam'ca incelendikten sonra Dernekler Yasası'na uygun ise ilan edilir. 

SON HÜKÜM 

MADDE 37 

İşbu tüzükte açık hükmü bulunmayan bütün durumlarda 2098 Sayılı Dernekler Yasası hükümleri 

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 


