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TURAZ BİLİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: 

Madde 1 

Derneğin Adı: “Turaz Bilim Derneği” dir. 

Derneğin merkezi Malatya’dır.  

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. 

Turaz Bilim Derneği kısaca "TURAZ BİLİM" olarak isimlendirilecek, aşağıdaki maddelerde bu 

adla anılacaktır. 

TURAZ BİLİM’İN AMAÇ VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN 

SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ŞEKİLLERİ İLE FAALİYET ALANI: 

Madde 2 

TURAZ BİLİM; Adli Bilimler, Tıp, Hukuk alanındaki faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve 

geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla yurt içi ve 

dışında iletişim, işbirliği ve destek vermek ve Türkçe'nin evrensel bilim dili haline gelmesi, 

Türkçe konuşan dil ve topluluklar arasında bilgi, birikim, uygulama ve mevzuat birliği ve 

bütünlüğü oluşturmak, 

Tıp ve adli bilimlerde ortak hafıza ve dil oluşturması amacıyla alt komisyonlar oluşturmak,  

Akademi mensuplarına ait sürekli iletişim kanalları oluşturmak,  

Akademi mensuplarının kendi ülkelerinde gerek resmi gerekse sivil kuruluşlarla iletişim ve 

işbirliklerini sağlamak.  

Türkçe konuşan ülkelerde yasal mevzuatların birlik ve aynılığına yönelik çalışmalar yapmak,   

Akademi mensuplarının kendi bulunduğu ülkelerinde ve diğer Türkçe konuşan ülkelerde 

akademik ve yasal haklarına yönelik çalışmalarda bulunmak, 

Türkçe konuşan her ülkede TURAZ BİLİM büroları kurmak ve yaşamasını gelişmesini sağlamak 

amacı için kurulmuştur. 

BU AMAÇ İÇİN; 

a- Her türlü araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri içinde bulunmak, 

b- Bu alanda ulusal ve uluslararası faaliyette bulunan kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği içinde 

bulunmak, 

c- TURAZ BİLİM, amacına uygun faaliyette bulunan, kişi, kurum ve kuruluşlara maddi ve/veya 

manevi destekte bulunmak, 

d- Ülkemizin, devletimizin ve vatandaşlarımızın dünyada kendi alanında yer bulmasını ve 

geliştirilmesini sağlamaya yönelik çabada bulunmak, 

e- Türkçe konuşan devlet ve topluluklar arasında "Türkçe"nin bilim dili olarak kullanılması ve 

geliştirilmesine yönelik adli bilimler, tıp bilimleri ve hukuk alanında eğitim almış, bu alanlarda 
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çalışmayı kendine meslek edinmiş kişilerin bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşmak, 

geliştirmek ortak Türkçe Bilim Dili oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak, 

f- Yukarıdaki amaçlara yönelik bilgi ve deneyimleri paylaşmaya ve geliştirmeye yönelik kongre, 

toplantı, eğitimler ve her türlü etkinlikler düzenlemek, 

g- Türkiye’nin adli bilimler, tıp bilimleri ve hukuk alanında küresel rekabet düzeyinde tanıtımına 

katkıda bulumak, 

h- Belirtilen amaçları gerçekleştirmek parelelinde uluslararası siyasal, ekonomik, sosyal ve 

kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar. Adli 

bilimler, tıp bilimleri ve hukuk alanında Uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve 

yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırma yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu 

kapsamda etkinlikler düzenler. 

TURAZ BİLİM, Adli Bilimler, Tıp Bilimleri, Hukuk ve Güvenlik sahasını ilgilendiren konular 

adına, bu çerçevede oluşan görüş ve önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), 

hükümete, diğer devletlere, uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak 

basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket 

birliği oluşturmayı hedefler. 

TURAZ BİLİMCE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ŞEKİLLERİ: 

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar ve incelemeler yapmak,   

2-Kurs, seminer, konferans, sempozyum ve panel, gezi ve inceleme, ziyaret gibi eğitim, kültür ve 

sosyal çalışmaları düzenlemek,  

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin 

etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda 

gazete, dergi, kitap, broşür, bülten ve benzerleri gibi yazılı ve görsel yayınlar çıkarmak, internet 

ortamında yayınlar yapmak, 

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve 

gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve 

yurt dışından bağış kabul etmek, 

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla 

iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,  

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve 

kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,  

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli 

toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, yarışma ve eğlenceli etkinlikler vb. 

düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 

9- TURAZ BİLİM faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, 

kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf 

kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak 

derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak, 
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11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu 

kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu 

kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler, çalışmalar yürütmek ve 

desteklemek, işbirliği içinde bulunmak, 

13-Dernek üyelerinin yiyecek, içecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve 

hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak, 

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle 

veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için 

plâtformlar oluşturmak, 

16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü 

faaliyette bulunmak,  

17- Adli Bilimler, Tıp Bilimleri ve Hukuk Alanında eğitim, öğretim gören her kademedeki 

kişilere burslar vermek, maddi, manevi destek olmaktır. 

18- Eğitim ve her türlü toplantılar için TURAZ BİLİM'in yönetiminde işbirliği içinde bulunulan 

yurt içi ve yurt dışındaki işbirliği içinde bulunulan dernek, kurum, kuruluşların belirlediği birer 

kişi faaliyetin organizasyonu için bulunduğu ülkede geçici olarak organizasyon komitesi 

oluşturabilir. Oluşturulan komite/heyet faaliyet sona erince kendiliğinden dağılır. 

19- TURAZ BİLİM ve işbirliği içinde bulunulan her türlü kurum ve kuruluş ile üyelerinin bilgi, 

görgü ve deneyimlerine gelişmesine yönelik eğitimlerin yapılmasına yönelik akademik ve 

bilimsel organizasyonu sağlamak amacıyla yönetime bağlı olarak TURAZ BİLİM üyesi olmak 

şartı aranmaksızın en az 3 kişilik bilimsel kurul veya danışma kurulu oluşturulabilir. 

TURAZ BİLİM’İN FAALİYET ALANI: 

TURAZ BİLİM, Adlî Bilimler, Tıp Bilimleri ve Hukuk alanında yurt içinde ve yurt dışında 

faaliyete bulunur. Derneğin amacını gerçekleştirmeye yönelik HER TÜRLÜ FAALİYET, 

TURAZ BİLİM'in faaliyet alanı içerisindedir. 

TURAZ BİLİM'İN KURUCULARI: 

Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları aşağıda 

belirtilmiştir. 

1- Osman CELBİŞ, Prof. Dr, Adli Tıp Uzmanı. TCK NO: 30466028010  

2- Koray KAPTANOĞLU, Uz. Dr, Adli Tıp Uzmanı. TCK NO: 16787304040  

3- Müfit İRİS, Uz. Dr, Adli Tıp Uzmanı. TCK NO: 28159875768 

4- Semih PETEKKAYA, Yard. Doç. Dr, Adli Tıp Uzmanı. TCK NO: 12359043850  

5- Bedirhan Sezer ÖNER, Yard. Doç. Dr, Adli Tıp Uzmanı. TCK NO: 28183948452 

6- Yüksel ERSOY, Prof. Dr, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı. TCK NO: 12748884552 

7- Nevzat ERDİL, Prof. Dr, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı. TCK NO: 23438651316 
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ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ 

Madde 3 

a- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda 

çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü şaartları taşıyan, 

b- Yüz kızartıcı fiillerden, ağır hapis ve taksirli suçlar hariç, 2 yıldan fazla hapis cezası almış 

olmamak şartını taşıyanlar, 

c- TURAZ BİLİM’e üye olması yönetim kurulunca sakıncalı görülmeyen, 

d- Adli bilimler ve tıp alanında ve/veya adli tıpla ilişkili alanlarda fiilen (enaz 2 yıl çalışmış 

olmak), 

e- Dernek üyeleri arasından en az 2 kişinin referans olması, 

f- Resmi kurumlarca çalışmakta olduğu kurumdan disiplin suçundan dolayı çıkarılmamış olmak 

ve/veya adli makamlarca yasaklanmış bulunmamak, 

g- Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da 

gerekir. 

TURAZ BİLİM başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim 

kurulunca en çok 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 (Üye Kayıt Defterine) kaydedilir. 

TURAZ BİLİM'in şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların 

üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve 

üyelikten silinme işlemleri Genel Merkeze danışılarak şube yönetim kurulları tarafından yapılır 

ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.   

Fahrî(onursal)Üyelik: 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı 

ile fahrî üye olarak kabul edilebilir. 

Onursal (fahrî) üyelik için Türkiye'de oturma şartı aranmaz. Fahrî/onursal üyeliğe kabul edilecek 

kişilerde toplum tarafından kötü şöhrete sahip olunmaması, derneğin hedef ve ilkelerine, devlet 

ve ülke aleyhine aykırı faaliyet ve beyanda bulunmaması gibi ölçüler dikkate alınır. 

ÜYELİKTEN ÇIKMA: 

Madde 4 

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. 

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.  

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: 

Madde 5 

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller: 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 
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2-Verilen görevlerden sürekli veya maazeretsiz olarak kaçınmak, 

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ayiçinde ödememek, 

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 

5-Derneğin amaç ve çıkarlarına aykırı açıklama ve beyanda bulunmak, derneğin amaç ve 

faaliyetlerine zarar verecek türde duruma düşmek gibi faaliyetlerde bulunmak, 

6- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten 

çıkarılabilir. 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak 

iddia edemez. 

TURAZ BİLİM ORGANLARI: 

Madde 6 

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 

1-Genel kurul,  

2-Yönetim kurulu, 

3-Denetleme Kurulu, 

4- Haysiyet (Etik) Kurulu. 

TURAZ BİLİM’İN GENEL KURULUNUN KURULUŞ, TOPLANMA ZAMANI VE 

ÇAĞRI VE TOPLANTI USÜLÜ: 

Madde 7 

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin 

şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı 

üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere 

nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.  

Genel kurul; 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte 

birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim 

kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç 

üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve 

saatte toplanır. 

Genel Kurula Çağrı ve Toplanma Şekli Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği'nde belirtilen usül ve 

şartlarda yapılır. 
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TURAZ BİLİM’İN GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USÜL VE 

ŞEKİLLERİ: 

Madde 8 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel 

kurul başkanının (divan başkanının) belirteceği yöntem uygulanır.  

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar 

veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy 

vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük 

değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla 

alınabilir. 

TURAZ BİLİM'İN GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ: 

Madde 9 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.     

1- TURAZ BİLİM'in organlarının seçilmesi, 

2-TURAZ BİLİM Derneğinin tüzüğünün değiştirilmesi, 

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların 

görevden alınması, 

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı 

yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, 

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların 

satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip 

aynen veya değiştirilerek onaylanması, 

9-TURAZ BİLİM yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine 

verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için 

görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 

10-TURAZ BİLİM’in federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, 

11-TURAZ BİLİM’in şubelerinin açılmasının ve kapatılmasının kararlaştırılması ve açılmasına 

karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

12-TURAZ BİLİM’in uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye 

olarak katılması veya ayrılması, 

13-TURAZ BİLİM’in vakıf kurması, 

14-TURAZ BİLİM’in fesih edilmesi, 

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 
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16-TURAZ BİLİM’in en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan 

işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması, 

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 

TURAZ BİLİM YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ: 

Madde 10 

Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  

TURAZ BİLİM yönetim kuruluna seçilebilmek için son iki yıl içinde yapılan eğitimlere ve/veya 

derneğin çağrılarına geçerli maazereti olmamak kaydı ile katılmak şarttır. 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, 

başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.    

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde 

genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  

TURAZ BİLİM YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 

1- TURAZ BİLİM'i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden (yönetim kurulu) birine 

veya bir üçüncü kişiye, (genel sekreter) yetki vermek, 

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak 

genel kurula sunmak, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri belirlemek ve bu kişilere 

yetki vermek ve yetkilerini iptal etmek, 

3- TURAZ BİLİM’in çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayabilir ve varsa hazırlanmış 

yönetmeliği genel kurul onayına sunmak, 

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz 

malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek 

veya ayni haklar tesis ettirmek, 

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

6- TURAZ BİLİM şubelerinin denetlenmesini sağlamak, 

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile 

yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula 

sunmak, 

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

11- TURAZ BİLİM üyeleri arasından üç kişilik istişari nitelikte bir "Üye Başvurularını 

Değerlendirme Kurulu" seçmek ve yetkilendirmek,  

12-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, 

13-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, 

14-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 
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15- TURAZ BİLİM'in amaç ve faaliyetleri için TURAZ BİLİM'in genel gidişi ve sorunlarını 

gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak, Dernek amaçlarına en uygun şekilde 

ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak, 

Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından incelemek 

ve gerekli önlemleri tavsiye etmek için en az 3 kişilik danışma kurulları oluşturabilir. Danışma 

kuruluna seçilecek kişilerin dernek üyesi olması şart değildir. 

16- Yasama, Yürütme, Yargı organlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kamu tüzel 

kişiliğini haiz meslek örgütleri ve bunların üst örgütleri, akademik kurumların mensupları ile 

TURAZ BİLİM üyesi olmayan dernek üyeleri ile görüş alışverişinde bulunabilir. 

DENETLEME KURULUNUN, GÖREV VE YETKİLERİ: 

Madde 11 

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  

Denetleme kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde 

genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

a-Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için 

sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, 

b-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. 

c- Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini tetkik 

edebilirler. Yönetim Kurulu kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetleme Kurulu 

üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir. 

d-Denetleme kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.   

HAYSİYET/ETİK KURULU: 

HAYSİYET/ETİK KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: 

Madde 12 

Haysiyet (ETİK) Kurulu, Genel Kurulun asli üyeleri arasından ve/veya konusunda uzman, yurt 

içi ve yurt dışında TURAZ BİLİM’in amaç ve faaliyetlerine uygun çalışmalarda bulunmuş 

dernek üyesi olmayan kişiler arasındanüç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden meydana 

gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Haysiyet Divanı icap ettikçe toplanıp 

kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda görüş oluşturur; rapor hazırlar. Genel kurul ve 

Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

TURAZ BİLİM’İN GELİR KAYNAKLARI: 

Madde 13 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 
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1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidat alınabilir. Bunun şekline ve miktarına 

yönetim kurulu tarafından karar verilir. Engellilerden, öğrencilerden, şehit yakınları ve 

gazilerden ücret alınmaz.  

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye 

ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir, 

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, 

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor 

yarışması, konferans, kongre v.b gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, 

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği 

ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 

8-Başta Avrupa Birliği Projeleri olmak üzere, ilgili diğer kurumlara (İçişleri Bakanlığı, Türk 

İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 

Yunus Emre Enstitüsü vb.) sunulan projelerden elde edilen ayni ve nakdi fayda ve gelirler, 

9-Diğer gelirler. 

Madde 14 

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla 

sonuçlarına ilişkin  “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan 

sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare 

amirliğine verilir. 

TURAZ BİLİM’İN İÇ DENETİMİ: 

Madde 15 

Dernekte 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. 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul 

(üye sayısının en az 1/3’ünün isteği üzerine) veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde 

denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

TURAZ BİLİM’İN BORÇLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ: 

Madde 16 

TURAZ BİLİM, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması 

halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı 

konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir 

kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte 

yapılamaz.  
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TURAZ BİLİM'İN ŞUBE KURULUŞLARI: 

Madde 17 

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. 

TURAZ BİLİM ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ: 

Madde 18 

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda Genel Merkez 

YönetimKuruluna danışarak ve onayını alarak faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm 

işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. 

TURAZ BİLİM ŞUBELERİNİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK 

HÜKÜMLER: 

Madde 19  

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 olarak şube genel kurulunca seçilir.  

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın 

öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır. 

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

Edileceği 

Madde 20 

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay 

önce bitirmek zorundadırlar. 

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 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, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; 

şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta 

kalan üye  sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda 

seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.  

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Şube 

yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege 

seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.  

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim 

kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. 
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TURAZ BİLİM TÜZÜĞÜNÜNÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ: 

Madde 21 

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.  

TURAZ BİLİM’İN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ: 

Madde 22 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.  

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi 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. 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma 

hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak 

yapılır.  

TASFİYE İŞLEMLERİ: 

Genel kurulca 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 TURAZ BİLİM 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, mal ve hakları, 

genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse 

hazineye 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. 
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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.  

TURAZ BİLİM'nin 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.  

HÜKÜM EKSİKLİĞİ: 

Madde 23- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu 

kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler 

hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin; 

Adı ve Soyadı Görev Unvanı 

Osman CELBİŞ Başkan 

Yüksel ERSOY Başkan Yardımcısı 

Nevzat ERDİL Genel Sayman 

Servet Birgin İRİTAŞ Genel Sekreter 

Savaş DERTSİZ Üye 

 

Bu tüzük 23 (Yirmi üç) maddeden ibaret, 12 (Oniki) sayfadır. 


