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Dernelin Adl ve Merkezi

Madde 1- Dernedin Adr: "ig Anadolu Salhk idarecileri Derne$i"

g:e, '^ tl:i * fl;:"'j

rso?5,
;Lt.a, #{- l"#l|.{

dir. Krsa Adr: "ieSAD" dir.

Derneli n merkezi Anka ra'd I r. Su besi a gr I mayaca kb r'

Dernegin Amacr ve Bu.AmacI Gergeklegtirmek iCin Dernekge Siirdiiriilecek

Gahsma Konularr ve Bigimleri lle Faaliyet A ant

Madde 2- Derneiin Amact; tiyelerinin sosyal,
katkrda bulunacak etkin galrSmalar yapmak

mezun olduklarr tiniversite ile arastndaki ileti

sallamak amacryla Eahgmalar..yapmak, mezunl

isiFrlerde faaliyet gosteren di6er dernek ve ku
g;r"lji!inOe Uu puiutus ve demeklerin Ealtgmalanna kattlmakttr.

onerilerde bulunmakttr.

DernekgeSiirdiiri.i|ecekQallgmaKonu|arlveBigim|eri
1-Faaliyetlerin etkinlegtirilmesi ve geligtirilmesi iein aragtrrmalar yapmak'

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi editim glrgmalan dtizenlemek,

ttirlti bilgi, belge, doktlman ve yaytnlart

Eahgmalarrnr duyurmak igin amaElart
tiyelerine dalrtmak tizere galtsma ve

4-Amaon gerEeklegtirilmesi iEin sallrkh bir Ealtgma oltamtnt

arag ve gereci, dem'irbag ve krrtasiie malzemelerini temin etmek,

S-Gerekli izinler alrnmak gaftryla yardrm toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt iEinden ve

yurt drgrndan balrg kabul etmek,

6-Ttiztik amaElannrn gergeklegtirilmesi iein ihtiyag duydudu gelirleri temin etmek amactyla

iktisadi, ticari ve sanayi igletmeler kurmak ve igletmek'

7-Uyelerinin yararlanmalan ve bos zamanlannl delerlendirebilmeleri iEin lokal a9mak'

sosyal ve krilturel tesisler kurmak ve bunlart tefriS etmek,

g-Uyeleri arasrnda begeri munasebetlerin gelistirilmesi ve devam ettirilmesi igin yemekli

toplantrlar, ronser, balo, tiyrtro, t"tgi, tilt, g o-i yi e!lenceli etkinlikler vb' duzenlemek veya

riyelerinin' bu trir etkin liklerden ya ra rlanma la rtnt sa! la mak,

9-Dernek faaliyetleri iein ihtiyae duyulan tagtntr, taStnmaz mal satrn almak, satmak' kiralamak'

kiraya vermek ve tagrnmazlar uzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacrn gergekle9tirilmesi igin gerek gorUlmesi durumunda vakrf kurmak' federasyon

kurmak veya kurulu bir federasyona kitrlmak, Gerekli izin altnarak derneklerin izinle

sa!lamak, her ttirhi teknik

14€erekl



t5-Deme6in amao ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda' dider

demeklerle veya vakrf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluglarryla oftak bir amacl

gereekleSti rmek iEi n pl dtforml a r ol uStu rma k,

Derne$in FaaliYet Alanl

Dernek, sa6hk hizmetleri yiinetimi, alanrnda faaliyet gosterir'

Uye Olma Hakkr ve UYelik iglemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan v

igin bu kogul aranmaz'

Dernek bagkanhlrna yaztlt olarak yaprlacak uyelik bagvurusu, dernek yonetim kurulunca en Eok

otuz gun iEinde iiyeli6e kabul u"V""*i"Oin'reddi get<tinOe karara ballanrr ve sonue yaztyla

bagvuru sahibine Oitairilir. Bagvurusu k;b"j 
"Oit"n 

riyl, bu amagla tutulatak deftere kaydedilir'

Derne$in asrl uyeleri, dernegin kuruculan ile muracaatlan uzerine ydnetim kurulunca tiyelide

kabul edilen kigilerdir.

Dernefe maddi ve manevi bakrmdan onemri destek salramrg burunanrar y.netim kurulu kararr

ile onursal tiye olarak kabul edilebilir'

tiyelikten Qrkma

Madde4-HerUyeyazrlro|arakbildirmekkaydry|a,dernektengrkmahakkrnasahiptir.

Uyenin istifa dilekgesi yonetim kuruluna ulaStr[r anda grkrg iSlemleri sonuelanmtg saytltr'

[i;ii6d;V1fma, iiGnin Oerne6e olan birikmis borglartnt sona erdirmez'

Uyelikten $lkartlma
Madde5-Dernektiyeti6indenErkanlmaytgerektirenhaller.

1- Dernek ttizudrine aykn davrantglarda bulunmak'

2- Verilen g6revlerden s0rekli kagtnmak,

3-Yazrlrikazlararalmentiye|ikaidatrnraltrayiEindeodememek,

4- Dernek organlarlnca verilen kararlara uymamak'

5- Uye olma Sartlarrnr kaybetmis olmak'

Yukandasayr|andurum|ardanbirinintespitihalindeyonetim
kurulu karart ile tiyeliKen

gtkanltr.

Derne*en Erkan veya Erkarrranrar, uye kayrt defterinden sirinir ve dernek malvarlrdrnda hak

iddia edemez.

Dernek Organlarl

Madde 6-Derne!in organlart asalrda gdsterilmigtir'

1- Genel kurul,

2- Y6netim kurulu,

3- Denetim kurulu,

Dernek Gener Kururunun Kururus gekri, Topranma Zamanr ve gasn "" tr.$a{|'iij";'"-..',
.tUsufti .. ,:f . -,--:r:;r'"- . ''.,"\;.

Madde 7-Genel kurul, dernelin en yetkili karar organl olup; derneEe kayrtlr tivelerog'n;* 
*;.tMadde 7-Ggnel Kurul, oertlegllr Err yELNrrr Nq'sr v'vY"' -'-r, .r,'. 1r ,.r

olugur. I fl n ;r="" I *: 
;"

Genel kurul; -F -- /1 // \ \ P *t,.,'^ .i,,ltellel Kul ul t

1-Bu trrzrikte beri ediren zamanda ola6an, ,hff MWZTH:l,.x[fI'

<2--^ \\!u^,,a^--\



2-y6netim veya denetim kurulunun gerekli g.lordliqq .hallerde 
veya dernek tiyelerinden begte

Uiri;in Vrtrtr istedi tlzerine otuz gtin ieinde olalantistti toplantr'

Olalan genel kurul, 2 yrlda bir, Nisan ayr igersinde' y6netim kurulunca

saatte toPlantr.

belirlenecek gtin Yer ve

ve divan

Genel kurul toplantrya yOnetim kurulunca ga!nltr'

yonetim kurulu, genel kurulu toplantrya Ealrrmazsa; tryelerdgn birinin bagvurusu tizerine

sulh hakimi, tiE Uyeyid*"f kurulu toplantrya gagrrmakla gdrevlendirir'

Ca6rr Usulii

mrg glinden fazla olamaz'

yeniden ga!rrltr.

Genelkurultoplanttstbirdefadanfazlageribtraklamaz.
ToPlanil Usulii

olamaz.

Toprantr yeter sayrsr sa$ranmrSsq. durum bir tutanakra tespit edirir ve toprantr ydnetim kurulu

bagkanr veya g.levieno'i.ecedi vonetim kurulu uyelerinden biri tarafrndan agrhr' Toplantt yeter

saylst sa!lanamamas nafinOJO6 yonetim kurulunca bir tutanak dtizenlenir'

Acrrrstan sonra, toplantryr y.netmek lizere bir bagkan ve yeteri kadar bagkan veki[ ile yazman

sdeiteret< divan heyeti oluSturulur'

Dernek organlanntn segimi igin yaprlacak oy|ama|arda, oy ku|lanan tiyelerin divan heyetine

kim*krerini g6stermereri ve hazrrun iirtoino"i.i i.irt"rinin t<'argrtarrnt imzalamalan zorunludur'

Toplantrnrn yonetimi ve gtivenlidinin saElanmasl divan bagkanrna aittir'

Genel kururda, yarnrzca gundemd_e.yer aran madderer gorrigtirtir. Ancak toplantrda haztr bulunan

'yererin 
onou oiii't*"tinoan go^isrrmesi yazrrr orarik iitenen konurann gundeme alrnmast

zorunludur.

Genel kurulda
uyeler genel
halinde, tUzel

heruyeninbiroyhakkrvardrr;tiyeoyunuSahsenkullanmakzorundadtr.
kurul toplantrrarrna 

-kuiir.uiri' 
lniar< "t \:ltlt-T?'^'3j,"Il1il #:?':Tri,t-

lit,".i"i'.|o 
" "tjr' 

l..irrr u baska n r veya temsi I le g 6revlend i rece6 i ki gi ov

roprantrda.s6q+i:illi,'l:',::.,1*:i*i:'"11.:'J"::t:i.irtX#',1'olo?,.oilll"'3
;: liH i.? t';;ru ; ;fil 4iF i T,3 ?l':,r: ? ! : : 

t'" 
:: lild ?;,';1?ff' :'il"

ffiill['[:;[;il';'iesrim""oiii'' i"1;1i1 f'lyl! 1'l!?l]i:::5':,i",li korunmast

SUli:"";:'.:;iil'1";i;;. v"ai gun iEinde tesrim etme6en sorumludur.

Gene|KurulunoykullanmaveKararA|maUsulye$eki|leri



e aglk olarak oylanlr' Gizli oylar' toplantt
pululalarrnrn tiyeler taraftndan geredi

n ve oy vermenin bitiminden sonra agtk

Agrk oylamada, genel kurul bagkanlnln belirtecedi yontem uygulantr'

Genel kurul kararlan, toplantrya katllan uyelerin salt Eodunluguyla altnrr. su kadar ki,

tuztik de6isikli6i u" 
-o".nl6in fesni tcarartarr, ancak topl5nlrya katrlan uvelerin iigte iki

eodunluduYla alrnabilir.

Toplantlslz veya Qaiirlsrz Allnan Kararlar

Britun tiyelerin bir araya gelmeksizin yazrlr katrlrmryla alrnan kararlar.ile dernek tiyelerinin

tamamrnrn bu tuzr.iKe yazrlr Eagn usutune uymaksrzrn bir araya gelerek ald16r kararlar

glgerlidir. Bu gekilde karar altnmasl olalan toplantt yerine ge.mez'

Genel Kurulun G6rev ve Yetkileri

Madde 9-A9a6rda yaztlr hususlar genel kurulca g6rtistiltip karara ba!lantr'

1- Dernek organlartntn segilmesi'

2- Dernek tuzti$tintin de!igtirilmesi'

3- Yonetim ve denetim kurullarl raporlarlntn gfirUgtilmesi ve yonetim kurulunun ibrast'

4- y.netim kurulunca hazrrlanan biiteenin gdrtigtrltip aynen veya de6igtirilerek kabul edilmesi'

5- Dernek igin gerekli olan tagtnmaz mallartn sattn altnmasl veya mevcut tagtnmaz mallartn

satrlmasr huiusunda yonetim kuruluna yetki vet lmesi,

6- yonetlm kurulunca dernek gahgmalarr ite ilgili olarak hazrrlanacak y6neltmelikleri inceleyip

aynen veya de!igtirilerek onaylanmast,

7- Dernek yonetim ve denetim kurullartntn kamu gorevlisi .olmayan, bagkan ve uyelerine

verirecek ticret ire her trirrri ooenel, yoiluk ve iizminaflar ite dernek hizmetleri igin

g6revlendirilecek iiyefeie verilecek gtinO6f iI ve yolluk miKarlarrnrn tespit edilmesi'

g- Derne6in fedemsyona kattlmasl ve aynlmastnrn kararlagtrllmast,

9- DerneEin uluslar amsr faaliyette bulunmasl, yurt drgrndaki dernek ve kuruluglara tiye olarak

kattlmasr veYa aYrtlmast'

10- Dernelin vakf kurmast,

11- Dernelin fesih edilmesi'

12- yonetim kurulunun diler onerilerinin incelenip karara ballanmast,

13- Mevzuatta genel kurulca yaprlmasr belirtilen di6er gdrevlerin yerine getirilmesi'

Genel kurul, dernelin dider organlartnt denetler ve onlan hakh sebeplerle her zaman

g6revden alabilir.

Genel kurul, riYelile kabul
yetkili organl olarak dernelin

ve tiyeliKen gtkarma hakkrnda son karart verir' Dernelin en

difer bir organlna verilmemig olan igleri g6rlir ve yetkileri

kullantr.

Yiinetim Kurulunun Tegkili, Giirev ve Yetkileri

Madde 1o- Yonetim kurulu, beg asrl ve bes yedek tiye olarak genel kurulca seEilir' 
.g;,,'ie'-11p,o1,,,

Ydnetim kurulu, seEimden sonraki ilk toplant':'lgt,.qil kararlaYonetim kurulu, seEimden sonraki ilk toplantlstnda bir kararla

bagkan, bagkan yardimcrir, sekreter, sayman ve uye'yi belirler'

Yonetimkurulu,tUmr'iyelerinhaberedilmesisartrylaherzamanto
tamsayrsrn,n y.r,r,nJ.n'Uli fazlastntn. haztr bulunmasr ile toplantr' K
Lqr I rJs , -' '-"

tiye tam saylslnln salt eo6unlulu ile altntr' - .t*"*':ioil'" - ol

Ydneti m ku rul u asr I tivelidi nde istifa veva baek3 .se-ue9l91-a11 
j391.b"?*[13il*A 
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Yiinetim Kurulunun Gdrev ve Yetkileri

Yonetim kurulu aga!rdaki hususlan yerine getirir'

l-Derneli temsil etmek veya bu hususta kendi uyelerinden bir veya birkagrna yetki vermek'

2-Gerir ve gider hesaprarrna irigkin igremreri yapmak ve gerecek doneme ait butEeyi hazrrlayarak

genel kurula sunmak,

3-Dernedin galtgmalarr ile ilgili y6netmelikleri hazrrlayarak genel kurul onaytna sunmak

4-Genel kurulun verdi[i yetki ile tagtnmaz mal sattn almak, dernede ait tasrntr ve tagtnmaz

mallarr satmak, bina veya tesis inga ettirmet<, kira sdzlegmesi yapmak, dernek lehine rehin

ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-GerekligdrrilenyerlerdetemsilcilikaEtImastntsa6|amak

6-Genel kurulda altnan kanrlan uygulamak,

7-Her faaliyet yrlr sonunda dernelin igletme hesabr.tablosu veya

yOnetim kurulu ea-fiimafann' ac'fuayan raporunu dtizenlemek'

Madde l3-Defter tutma esaslan;

bilaneo ve gelir tablosu ile
toplandr!rnda genel kurula

sunmak,

8- Btitgenin uygulanmastnt sallamak,

g-Dernele uye alrnmasl veya uyelikten grkanlma hususlarrnda karar vermek'

lo-Dernelin amacrnr gergekle5tirmek iEin her EeSit karal almak ve uygulamak'

1l-Mevzuatrn kendisine verdi!i di6er g6revleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Tegkili, Gdrev ve Yetkileri

Madde 1l-Denetim kurulu, iig asrl ve iig yedek tiye olarak genel kurulca secilir'

Denetim kurulu asrl tiyelidinde istifa veya baSka.sebeplerden dolayr bogalma oldudu taKirde

genel kurutda atdrlr oyCokludu ,,..r,n"i.i* VLOLf ilyeierin goreve Eafirrlmasr mecburidir'

Denetim Kurulunun Gtirev ve Yetkileri

Denetimkurulu;gereKi!indegenelkurulutoplantryaEa6rrtr'

Dernelin Gelir Kaynaklart

Madde 12- Derne$in getir kaynaklarr agalrda saytlmtgttr'

1- Uye Aidatr: Uyelerden girig 6dentisi olarak 2O'OO TL,. qylrk olarak ta 10'OO TL aidat

alrnrr. Bu miKarlan arttrmaya veya eksiltmeye l enel kurul yetkilidir'

2- Gergek ve ttizel kigilerin kendi istedi ile dernele yaptrklarr badrs ve yardtmlar'

3- Dernek tarafrndan teftiplenen eay ve yemekli toplantt, gezi ve eElence, temsil, konser'

spor ya'Smas, u" lonferans gibi faaliyetlerden sallanan gelirler,

4- Dernedin mal varlrlrndan elde edilen gelirler'

5- yardrm toplama hakkrndaki mevzuat hukiimlerine uygun olarak toplanacak badrs ve

yardrmlar.

6- Derne$in, amacrnr gergeklegtirmek igin ihtiyag duydudu geliri temtn

giristiii trcari fiafiyetlerden elde edilen kazanElar'

7- Di6er gelirler.

Derne$inDefterTutmaEsasveUsulleriveTutulacakDefterler

DerneKe, igletme hesabr 
^ 
esaslna g6re defter tutulur'



.-\-' j.

yonetmeli6inin 31. Maddesinde belirtilen haddi asmasl durumunda takip eden hesap

ddneminden baglayarak bilango esaslna gtire defter tutulur.

BilanEo esastna geEilmesi durumunda, r.ist riste iki hesap d6neminde yukartda belirtilen haddin

altrna dUgglurse.taiip eden ylldan itibaren igletn e hesabr esaslna dontllebilir'

yukarrda belirtilen hadde ba$lr kalmaksrzrn yonetim kurulu kararr ile bilango esaslna g6re defter

tutulabilir.

Dernelin ticari igletmesi aErlmasr durumunda, bu ticari igletme iEin, ayrlca Vergi Usul Kanunu

htikumlerine gore defter tutulur.

Kayrt Usulfi

Dernegin defter ve kayrilarr Dernekler yonetmelilinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak

tutulur.

Tutulacak Defterler

DerneKe, a5adrda yazrll defterler tutulur'

a) isletme hesabr esasrnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar asadrdaki gibidir:

1- Karar Defteri: yonetim kurulu kararlan tarih ve numara strasryla bu deftere yaztltr ve

kararlann altr toplantrya kattlan Uyelerce imzalantr'

2- iiye Kaylt Defteri: Dernefe riye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernele girig ve Etktg

tarihleri bu deftere iglenir. uyeterjn 6dedikliri girig ve yrllrk aidat miktarlarr bu deftere

islenebilir.

3- Evrak Kaylt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve slra numarast ile bu deftere

kaydedilir. Gelen evrakrn asrllan ve gidEn evrakln kopyalarr dosyalanrr. EleKronik posta yoluyla

geien veya giden evraklar gkflsr altnmak suretiyle saklantr.

4- Demirbas Defteri: Dernele ait demirbaglann edinme tarihi ve gekli ile kullantldtklart veya

verildikleri yerler ve kullanrm srirelerini dolduranlarrn kayrttan dtisrirtilmesi bu deftere islenir'

5- igletme Hesabr Defteri: Dernek adrna ahnan gelirler ve yaptlan giderler agk ve dtizenli

olarak bu deftere iglenir.

6- Ahndr Belgesi Kayrt Defteri: Alrndr belgelerinin seri ve slra numaralan, bu belgeleri alan

ve iade edelerin aar, soyadr ve imzalarr ile alJrklan ve iade ettikleri tarihler bu deftere iglenir'

b) Bilango esastnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar agalrdaki gibidir:

1- (a) bendinin l, 2, 3 ve 6 no alt bentlerinde kayrth defterler bilaneo esastnda defter

tutulmast durumunda da tutulur.

2.YevmiyeDefteri,B0ytikDefterveEnvanterDefteri;lTlausu|tjilekaytt
Sekli Vergi Usut (anunu ile bu Kanununun Maliye etkiye istinaden

ia',mfanin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli6ler tltr'

Defterlerin Tasdiki
nlu olan
tasdik etti
ara tasdik

ile form veya sUrekli form yaprakh defterlerin,
yeniden tasdik ettirilmesi zorunludu r'

Gelir Tablosu ve Bilango Dtizenlenmesi

igletme hesabr esastna g6re kayrt tutulmast durumunda ytl sonlarrnda (31 Araltk)

itnetmeriOi er-rot. 
-uEtirtitenj "isletme Hesabr 

^rablos,l". 
di.Tl!:n*:,Pl?.19:^."'

defter tutulmasr durumunda ise, yrl sonlarrnda (31 Arahk), Maliye Bakanlrlrnca

Muhasebe Sistemi U'grfit" Genel'Teblillerini esas alarak bilanEo ve gelir tablosu

Derneiiin Gelir ve Gider tglemleri



,-:

gelir tahsil edebilir'

n ile her zaman iPtal edilebilir"'

Ahndr Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanrlacak "Ahndr Belgeleri" (Dernekler Ydnetmelidi EK- 17'de

g6sterilen biEim r;;b;ft;t yonetim kurulu karanyla, matbaava basilnhr'

Yetki Belgesi

ler biiimine bildirilir'

Dernek adrna gerir tahsir edecek kisirer, ancak adranna dr,izenrenen yetki belgelerinin bir

suretinin dernenei birimine verilmesin-d"n'itib"."n gelir tahsil etmeye baglayabilirler'

yetki belgesinin kullanrmr, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Y6netmeli6inin ilgili

hriktimlerine gdre hareket edilir'

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Siiresi;

Defterler hariE olmak uzere, dernek tarafrndan kullanrlan altndt belgeleri, harcama belgeleri ve

di6er belgerer ozei tanunlarda uerirtilenitir"t"r satdr kalmak 0zere, kaydedildikleri defterlerdeki

,.1i "" 
ti.ih dlizenine uygun olarak 5 yrl srireyle saklanrr.

BeYanname Verilmesi
yetleri ile gelir ve gider iglemlerinin ytl sonu

6rigi er-irte sunutin) "Dernek Beyannamesi"

her talorim ytltntn ilk d6tt ayr iginde dernek

ine verilir'

BiIdirim YiiktimIiiliif ii
Madde 16-Mtllki amirli6e yaprlacak bildirimler;

Genel Kurul Sonug Bildirimi

olalanveyao|alantistugenelkuru|toplanttlartntizleyenotuzgunieinde,yonetimve
denetim kurullarr ile difier organlara *fii"n ."ive yeoet< rivtieri ieeren (oernekler Y6netmeli6i

EK_3, te sunuran) .,Gener Kurur sonrii giioi.i.i" ve ekreri yonetim kururu baskanr taraftndan

rtitti idare amirliline bildirilir: 
/"yi't"j:::rr:i,i.i,.

Genel kurul sonug bildirimine; ,,i. .' t: .-,--, ,r,o'i'Genel kurul sonu9 bildirimine; ,/ .' i -,-" . .'r,o'iii,

l-Divan bagkanr, bagkan yardtmctlarl ve yazman tarafrndan imzalanmtg geneJ'I"rtf"*O;Efl="\

tutana!r orneli,

2-rrizrik dedisiklidi vaprlmresa, tiizti.drin. delieen Tq*]A::.1::l^t": ^?:::* I u8 u 
" 
ui-J# i"it i|1 il,i n". iayras r y6 neti m ku ru I u nca i mza I a n ieklenir""



Lokal agma ve igletme izin belgesi iptal edilen derneklerin lokal agma bagvurulan, iptal
tarihinden itibaren bir yrl gegmedikge incelemeye ahnmaz.

Bu tespitleri yaptrrmaya Lokal Agma ve Igletme Izin Belgesini veren miilki idare amirli$i
yetkilidir

Tagrnmazlarln Bildirilmesi

Derne!in edindi!i tagrnmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gr.in iEinde (Dernekler
Ydnetmelili EK-26'da sunulan) "Tagrnmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mrllki idare
amirli!ine bildirilir.

Yuftdrgrndan Yardrm Alma Bildirimi
Dernek tarafrndan, yurtdrgrndan yardrm ahnacak olmasr durumunda yardrm alrnmadan 6nce
(Dernekler Y6netmelili EK-4'te belirtilen) "Yurtdrgrndan Yardrm Alma Bildirimi" iki ntisha olarak
doldurup mlilki idare amirli!ine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt drgrndan yardrm alrnmasr hususunda ahnmrg ydnetim kurulu karart
ornefii, varsa bu konuda drizenlenen protokol, s6zlegme ve benzeri belgeler ile yardrmtn
aKarrldrlr hesaba iligkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir 6rneli de eklenir.

Nakdi yardrmlarrn bankalar aracrlrlryla ahnmasr ve kullanrlmadan once bildirim garhnrn yerine
getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluglarr ile Birlilce Ytiriitiilen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derne$in g6rev alanrna iligkin konularda kamu kurum ve kuruluglarr ile ytirtittri!ti otak
projelerle ilgili olarak yaprlan protokol ve projenin drneli (Dernekler Y6netmeli6i EK- 23'de
g6sterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay iEinde dernek
merkezinin bulundudu yerin valili!ine verilir.

DeSigikliklerin Bildirilmesi
Dernelin yerlegim yerinde meydana gelen dedisiklik (Dernekler Ydnetmelili EK-24'te beliftilen)
"Yerlegim Yeri Deligiklik Bildirimi"; genel kurul toplantrsr drgrnda dernek organlartnda meydana
gelen dedisiklikler (Dernekler Ydnetmelidi EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlanndaki Dedisiklik
Bildirimi" doldurulmak suretiyle, dedisiklili izleyen otuz grin iEinde mrilki idare amirliline
bildirilir.

Dernek tUzri!tinde yaprlan dedisiklikler de tuzrik dedisikli6inin yaprldrdr genel kurul
toplantrsrnr izleyen otuz grin iginde, genel kurul sonuE bildirimi ekinde mtilki idare amirliline
bildirilir.

Dernelin iG Denetimi
Madde 17-DemeKe genel kurul, yonetim kurulu veya denetim kurulu taraftndan iE denetim
yaprlabilece!i gibi, ba!rmsrz denetim kuruluglanna da denetim yapttnlabilir. Genel kurul,
y$netim kurulu veya balrmsrz denetim kuruluglannca denetim yaprlmrg olmast, denetim
ku rulu nu n yti krimlti [ifi tinU oftadan kald t rmaz.

Denetim kurulu tarafrndan en gee yrlda bir defa dernelin denetimi gergeklestirilir. Genel
kurul veya yonetim kurulu, gerek g6rulen hallerde denetim yapabilir veya balrmstz denetim
kuruluglanna denetim yapttrabilir.

Dernejiin Borglanma Usulleri

Madde 18-Dernek amaonr gergeklegtirmek ve faaliyetlerini yrirtitebilmek igin ihtiyag
duyulmasr halinde ydnetim kurulu kararr ile borglanma yapabilir. Bu borglanma kredili mal ve

dernelin gelir kaynaklarr ile kargrlanamayacak miKarlarda ve derneli 6deme
d 0grirecek niteli Ke yaptlamaz.

Tiiziidiin Ne $ekilde De6igtirileceli
Madde 19-Ttizrik dedisiklidi genel kurul kararr ile yaptlabilir.

Genel kurulda trizrik dedisiklidi yaprlabilmesi iEin genel kurula kattlma
riyelerin 2/3 Eodunlulu aranrr. Qolunludun sadlanamamasl
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durumunda ikinci toplantrda codunluk aranmaz. Ancak, bu toplantrya katllan tiye saytst,

ydnetim ve denetim kurullan tiye tam saylslnln iki katrndan az olamaz.

TuzUk dedisiklili iEin gerekli olan karar eolunlulu toplantrya katrlan ve oy kullanma hakkt

bulunan riyelerin oytailnrn 2/3'i'dir. Cenef kurulda tuztlk deEisikli6i oylamast agrk olarak

yaptltr.

Dernelin Feshi ve Mal Varhiirnrn Tasfiye $ekli

Madde 2Q-Genel kurul, her zaman dernelin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun gdriigrilebilmesi igin genel kurula katrlma hakkr bulunan

uyelerin z7g eodunluju aranrr. Codunludun sallanamamasr sebebiyle toplanttnrn ertelenmesi

durumunda ikinti to-plantrda goiunluk aranm. z. Ancak, bu toplantrya kattlan uye saytst,

yflnetim ve denetim kurullan tiye tam saylslnln iki katrndan az Olamaz.

Fesih karannrn atrnabilmesi igin gerekli olan karar Eobunludu toplantrya katrlan ve oy kullanma

hakkr bulunan tiyeierin oylarrn'i 2/3'ri'dtir. Genel kurulda fesih karart oylamast aglk olarak

yaptltr.

Tasfiye iSlemleri

Genel k mal ve haklarrnrn tasfiyesi son ydnetim

kurulu Bu iglemlere, feshe iligkin genel kurul

karannl in kesinlegtili tarihtgn itibaren baglantr.

Tasfiye "Tasfiye tt-alinae i9 Anadolu Sa6hk

tdarecileri Derneli" ibaresi kullantltr.

Tasfiye kuru dern
bagtan sonu revli
inceler. ince deft
banka kayrtlan il
ba6lanrr. Tasfiye i

paraya gevrilerek
Alacaklarrn tahsil den sonra kalan ttlm para' mal ve haklan'

genel kurulda belirlenen yere devredilir. Ge kurulda, devredilecek yer belirlenmemigse

Eerne6in bulundudu ildeki amacrna en yakn fesih edildili tarihte en fazla tiyeye sahip

derne!e devredilir.

Tasfiyeye iligkin trlm iglemler tasfiye tutanadrnda g6sterilir ve tasfiye iglemleri, mtilki idare

amiriiderince natt' bir nedene dayanrlarak verilen ek slireler harig tig ay iginde tamamlantr.

DerneSin para, mal ve haklarrnrn tasfiye ve intikal iglemlerinin tamamlanmasrnr mtiteakip

tasfiye kurulu tarafrndan durumun V"Oi 
'gUn iEinde bir yazr ile dernek merkezinin bulundudu

yerin mtilki iOare amirliEine bildirilmes'i ve bu Vaaya tasfiye tutanalrnrn da eklenmesi

zorunludur.

Derne{in defter ve belgelerini tasfiye kurulu srfatryla .son ydnetim-kurulu riyeleri saklamakla

g6revlldir. Bu g6rev, Oir-yOnetim kuiulu tiyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma

suresi beg Yrldtr.

Kurucu Uyeler

Madde 2l-Dernedin kurucu uyeteri; savag SALUR, C€lal giMSEK, Mustafa KUTAHYALIOGLU,

cetal KAyI, LLitfi 62env, ttnan eUnsoy Metin sEzEN, Ertuliut BAYRAM ve Hikmet BIYIKLI'dtr'

Madde 22-Bu trlzri6e belirtilmemig hususlarda Dernekler Kanunu, Ttirk Medeni

Kanunlara atfen grkartrlmrg olan Dernekler Yonetmelili ve ilgili diler mevzu

Hiikiim Eksiklidi

hakkrndaki htikumleri uygulantr'

Gegici Madde t-ilk genel kurulda dernek organlarr olugturulana

edecek vle dernekle ilgili i9 ve iglemleri y[rtitecek olan mevcut y6netim
kadar,
kurulu
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beliftilmigtir-



Mevcut Y6netim Kurulu Uyelerinin;
Adr ve Soyadr: G6rev Unvanr :

l. Lritfi ozBAY Bagkan

2. Celal $IM$EK Bagkan Yardrmcrsr

3. HikmetBIYIKLI Sekreter

4. Ertugrul BAYRAM Sayman

5. Savag SALUR Uye

Bu ttlztik 22 (Yirmiiki) madde ve.1 (Bir) geeici maddeden ibarettir.
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