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HAYVAN REFAHI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

 
Derneğin Adı 

Madde 1- Derneğin Adı: “HAYVAN REFAHI DERNEĞİ”dir.  
 
Derneğin Merkezi  

Madde 2- Derneğin merkezi Elazığ’dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. 
 
  Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek 
Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı 
Madde 3- Genelde hayvan sağlığını ve refahını (gönencini) korumak; özelde ise kullanım 
alanı fark etmeksizin, tüm omurgalı hayvanların, yapay ve/veya doğal yaşam ortamlarında 
rahat etmelerini, acı ve ıstıraptan arındırılmış bir yaşam sürdürmelerini sağlamaktır.  
 
Dernek, amacına uygun olarak aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yapar: 
 
a. Hayvan refahının temel gerekliliklerinin sağlanması ve refah artırıcı önlemlerin alınması 
konularında öncülük etmek,  
    
b. Hayvan refahı alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve/veya yaptırmak; hayvan 
refahının sağlanması ve/veya geliştirilmesi amacıyla yapılacak araştırmaları desteklemek; 
ulusal ve uluslararası fon ve benzeri kaynaklardan yararlanmak, araştırma fonları kurmak, 
başarılı proje ve bilim insanlarına ödül(ler) vermek, 
 
c. Ulusal ve uluslararası gelişmelere dayanarak, hayvan refahıyla ilgili mevzuatın 
uygulanması ve/veya geliştirilmesine katkı sağlamak; bu konuda yapılacak çalışmaları 
desteklemek, 
 
ç. Hayvan refahı kavramının yayılmasına katkı sağlamak amacıyla kongre, konferans, 
çalıştay, sempozyum, seminer, panel, açık oturum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, 
 
d. Hayvan refahıyla ilgili gelişmeleri dernek üyelerine duyurmak ve bu amaçla kitap, dergi, 
broşür ve bülten basmak ve yayımlamak, 
 
e. Hayvan refahı, hayvanları koruma, hayvan hakları ve veteriner hekimliği bilimi alanları 
başta olmak üzere, derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve mevzuatla yasaklanmayan 
alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası birlik, kurum, işletme, vakıf, sendika 
ve/veya benzeri kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak, bu 
organizasyonların etkinliklerine katılmak ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar 
oluşturmak,    
 
f. Hayvansal kökenli gıdalar başta olmak üzere kozmetik, giyim ve ilaç gibi hayvansal ürün 
ve/veya hayvan maddesi üreten ve/veya işleyen işletmelerde, hayvan refahı 
standartlarının uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak; sözü edilen işletmelerde hayvan 
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dostu ürünler üretilmesi amacıyla her türlü destekleyici, katkı sağlayıcı ve/veya eğitici 
faaliyette bulunmak, 
 
g. Hayvan refahıyla ilgili konuların, başta veteriner fakülteleri olmak üzere, araştırma 
kurumlarında araştırılmasını ve ilgili eğitim kurumlarında müfredata alınmasını sağlamak, 
 
ğ. Üyeleri arasında sosyal gelişim, birlik ve dayanışmayı arttırmak; bu amaçlarla, yurtiçi ve 
yurtdışında balo, konser, kokteyl, eğlence, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve 
düzenlenecek etkinliklere katılmak,  
 
h. Dernek amaçlarını yerine getirmek ve geliştirmek için, gereken taşınmaz malları 
edinmek, 
 
ı. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik 
açmak, 
 
i. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, federasyon 
kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak, derneklerin izinle 
kurabileceği tesisleri kurmak, 
 
j. Yukarıdaki amaçlar için ilgili makamlar katında girişimlerde bulunmak,  
 

Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri 
Üye Olma Hakkı 

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu 
doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve 
tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye 
olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu 
koşul aranmaz. 
  Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim 
kurulunca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara 
bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu 
amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları 
şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten 
silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok (30) otuz gün içinde bir 
yazıyla Genel Merkeze bildirilir.   

Hayvan Refahı Derneğinin iki türlü üyeliği vardır.  
a. Asıl üye: Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine 

yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 
 Asıl üye olmak için gerekli koşullar:  
 - Üyelik başvurusu için düzenlenmiş olan formu imzalayıp Dernek Yönetim Kuruluna 
iletmek.  

b. Onursal Üye: Genelde hayvan hakları ve hayvan refahı, özelde ise veteriner 
hekimliği etiği alanına katkıda bulunan kişiler en az iki Genel Kurul üyesinin gerekçeli 
önerisi ve Genel Kurul kararı ile onursal üyeliğe seçilebilir. Bu üyelik için T.C. vatandaşı 
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olma şartı aranmaz. Onursal üyeler görüşlerinden yararlanılmak üzere Genel Kurula 
katılabilirler; ancak, oy kullanamazlar ve dernek organlarına seçilemezler. Onursal üyeler 
isterlerse üyelik ödentisi verebilirler. Aynı yöntemle Onursal Başkan da seçilebilir. 
 

Üyelikten Çıkma 
Madde 5- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz, üye istifa hakkına sahip olup; 
istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış sayılır ve adı 
Yönetim Kurulu kararı ile üyelik defterinden silinir.  Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan 
birikmiş borçlarını sona erdirmez.  

Üyelikten Çıkarılma 
Madde 6- Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma 
haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma 
kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti 
halinde, üyelik kaydı, Dernek Yönetim Kurulu kararı uyarınca üyelik defterinden silinir. 
Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz 
hakları vardır. 
  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek 
malvarlığında hak iddia edemez. 

Üyelerin Hakları 
Madde 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.  
  

Derneğin Organları 
Madde 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir; 
 
a. Genel Kurul, b. Yönetim Kurulu, c. Denetleme Kurulu 

 
Genel Kurul 

Madde 9- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; 
şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından 
seçilmiş delegelerden oluşur.  
 

Toplanma Zamanı 
Madde 10- Genel Kurul, olağan olarak 3 (üç) yılda bir Haziran ayı içerisinde Yönetim 
Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır; olağan toplantı dışında, Yönetim ve 
Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı 
isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu 
kararı ile belirlenir ve üyelere duyurulur. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin 
beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya 
çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı 
üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, 
Genel Kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir. 
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Çağrı Usulü 

Madde 11- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan 
üyelerin listesini düzenler ve bu üyeler en az 15 (on beş) gün önceden, toplantı günü, 
saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile 
bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 
toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk 
toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz. 
 Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle 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 çağrılır. 
 Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 
 

Toplantı Yeri 
Madde 12- Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulunun tespit edeceği yerde yapılır. 
 

Toplantı Yeter Sayısı 
Madde 13- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük 
değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun 
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk 
aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme 
Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. 
 

Toplantının Yapılış Usulü 
Madde 14- Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır 
bulundurulur. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza 
koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi 
imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine 
alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını 
izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı 
Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından 
açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak 
düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ile 
yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin 
sağlanması Divan Başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara 
bağlanmasıyla sonuçlanır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye, oyunu 
şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa 
yazılır ve Divan Heyeti tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler 
Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. 
 

Toplantıda Görüşülecek Konular 
Madde 15- Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, 
toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların 
gündeme alınması zorunludur. 
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Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Madde 16- Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır. 
1. Dernek organlarının seçilmesi, 
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,     
3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra 
edilmesi, 
4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul 
edilmesi, 
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların 
satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
6. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri 
inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak, 
7. Derneğin feshedilmesi, 
8. Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak, 
9. Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, bunlara üye olarak katılmak veya ayrılmakla ilgili konularda Yönetim Kuruluna 
yetki vermek, 
10. Dernek faaliyetleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında görevlendirileceklere verilecek 
gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek, 
11. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı 
yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, 
12. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 
 

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 
Madde 17- Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük 
değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla 
alınır. Genel Kurul tarafından aksi bir karar alınmadıkça oylamalar gizli oy açık tasnif 
şeklinde yapılır. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy 
pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile 
toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık 
oylamada, Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların 
yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri, kazanmış veya kararlaştırılmış olur.  Her 
üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. 

 
Yönetim Kurulu 

Madde 18- Yönetim Kurulu 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak Genel Kurul tarafından 
aksi bir karar alınmadıkça gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek 
üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Genel Kurulda belirlenen Yönetim Kurulu ilk 
toplantısında Başkanı seçer ve görev dağılımını belirler. 

 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  

1. Derneği temsil etmek. Bu görevi Yönetim Kurulu adına Başkan yapar. Başkanın 
olmadığı durumlarda yetkiyi, Başkan Yardımcısı ya da yetki verilmiş diğer bir Yönetim 
Kurulu üyesi üstlenir.  
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2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait 
bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, 
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri ve yönergeleri hazırlayarak Genel Kurulun 
onayına sunmak, 
4. Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları 
satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya 
hisse senedi satın almak, 
5. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 
6. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 
7. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak, 
8. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 
9. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 
10. Her faaliyet yılı sonunda, derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını 
açıklayan raporu düzenleyerek, Denetim Kuruluna sunmak, 
11. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek, 
12. Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 
13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 
 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması 
Madde 19- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de 
görevlendirilmelerinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, 
mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay 
içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.  
 

Denetleme Kurulu 
Madde 20- Denetleme Kurulu 3 (üç) asıl, 3 (üç) Yedek üye olmak üzere Genel Kurul 
tarafından gizli oyla seçilir. 
  Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu 
takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması 
mecburidir. 

           Denetleme Kurulunun görevleri 
  Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi 
için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip 
göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak 
tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı 
geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna 
ve toplandığında genel kurula sunar. 
  Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetleme kurulu 
ayrıca, aşağıda bildirilen görevleri yerine getirir. 

1. En geç 12 (on iki)  ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini 
Yönetim Kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve 
denetlemek, 
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2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve Genel Kurul 
toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunmak, 
3. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak. 

 
Derneğin Borçlanma Usulleri 

Madde 21- Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu, derneğin 
çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul 
alımlarında Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin 
gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek 
nitelikte yapılamaz.  

 
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi 

Madde 22- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde, Yönetim Kurulu 
Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen 
asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve 
ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir. 
 

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli 
Madde 23- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları Genel Kurul tarafından 
belirlenir. 

 
Derneğin Gelirleri 

Madde 24- Derneğin gelir kaynakları:   

1. Üye aidatı ve giriş aidatı, 
2. Dernekçe yapılan yayınlardan ve tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor 
yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
4. Proje gelirleri,  
5. Yardım toplamaya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve 
yardımlar, 
6. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil 
edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir, 
7. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, 
8. Diğer gelirlerden oluşur. 

 
Defter ve Kayıtlar 

Madde 25- Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin, 
Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur. 
 

Derneğin İç Denetim Şekilleri 
Madde 26- Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu 
tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim 
yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim 
yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
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Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi 
için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip 
göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak 
tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı 
geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna 
ve toplandığında Genel Kurula sunar. 

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek 
yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve 
eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 
 

 Derneğin Şubelerinin Kuruluşu 
Madde 27- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla 
dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler 
Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin 
en büyük mülki amirliğine verir. 

 
 Şubelerin Görev ve Yetkileri  

Madde 28- Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda 
özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve 
borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler  
Madde 29- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. 

 Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve 
beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere şube genel kurulunca 
seçilir.  

 Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, 
mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır. 

 Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel 
Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği 

Madde 30- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu 
toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. 

 Şubelerin olağan genel kurulu, 3 (üç) yılda bir, Mart ayı içersinde, şube yönetim 
kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.  

 Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 
otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. 

 Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. 
Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her 
yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20 
(yirmi)’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege 
olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.  

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. 
Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, 
ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.  
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Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim 
veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. 

 
 Temsilcilik Açma 

Madde 31- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla 
yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla 
temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine 
yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik 
açamazlar. 

 Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği 
Madde 32- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.  

 Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy 
kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. 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. 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma 
hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda, tüzük değişikliği oylaması açık 
olarak yapılır.    

 
 Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli 

Madde 33- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel 

Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre, Genel Kurula katılma 

hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması 

şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya 

çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam 

sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 

üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak 

yapılır.  

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazı 
ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının Genel Kurulun alacağı karar 
doğrultusunda tasfiyesi yapılır. 

 
 Hüküm Eksikliği 

Madde 34- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, 4721 Sayılı 
Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili 
diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, 
bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri 
uygulanır. 
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Kurucu Üyeler: Derneğin kurucu üyeleri aşağıda verilen isimlerden oluşur:   
 

Sıra 

No 

 

Adı Soyadı 

 

Uyruk Dernekteki Görevi İmza 

1 Prof. Dr. Ferruh DİNCER T.C. Kurucu üye   

2 Prof. Dr. Halis YERLİKAYA T.C. Kurucu üye  

3 Prof. Dr. Mesut AKSAKAL T.C. Kurucu üye  

4 Prof. Dr. Metin BAYRAKTAR T.C. Kurucu üye  

5 Prof. Dr. Aşkın YAŞAR T.C. Geçici Yönetim Kurulu Üyesi  

6 Doç. Dr. Abdullah ÖZEN T.C. Geçici Yönetim Kurulu Başkanı   

7 Yard. Doç. Dr. Atilla ÖZGÜR T.C. Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yard.  

8 Yard. Doç. Dr. Ayşe MENTEŞ GÜRLER T.C. Kurucu üye  

9 Yard. Doç. Dr. E. Sedat ARSLAN T.C. Kurucu üye  

10 Yard. Doç. Dr. Raziye Tamay BAŞAĞAÇ GÜL T.C. Kurucu üye  

11 Yard. Doç. Dr. Rahşan ÖZEN T.C. Kurucu üye  

12 Yard. Doç. Dr. Şule OSMANAĞAOĞLU T.C Kurucu üye  

13 Öğ. Gör. Dr. Türel ÖZKUL T.C Geçici Yönetim Kurulu Sekreteri  

14 Serdar İZMİRLİ T.C Kurucu üye  

15 Asuman KIZILTEPE T.C Kurucu üye  

16 Ali YİĞİT T.C Kurucu üye  

17 Aysun KOÇ T.C Kurucu üye  

18 Özgül ÜTKÜR T.C Kurucu üye  

19 Emine TÜRKMENOĞLU T.C Kurucu üye  

20 Selma ÖZDEMİR T.C Kurucu üye  

21 Berfin MELİKOĞLU T.C Kurucu üye  

22 Özlem DOĞAN T.C Kurucu üye  

23 Erhan YÜKSEL T.C Geçici Yönetim Kurulu Saymanı  

 
 

Geçici Yönetim Kurulu: Geçici Yönetim Kurulu aşağıda isimleri belirtilen Kurucu 
Üyelerden oluşur: 

 
Doç. Dr. Abdullah ÖZEN 
Prof. Dr. Aşkın YAŞAR 
Yard. Doç. Dr. Atilla ÖZGÜR 
Öğ. Gör. Dr. Türel ÖZKUL 
Veteriner Hekim Erhan YÜKSEL 


