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TÜRK-AMERİKAN DERNEĞİ 
TÜZÜĞÜ 

2021 
 

I. DERNEĞİN KURULUŞU VE AMACI 
 

MADDE 1: 
 

Derneğin Adı ve Yeri: 
 

1951 yılında Ankara’da kurulmuş olan Dernek, Türk Amerikan Derneği adıyla, merkezi olan, Cinnah Caddesi No:20,  Ankara 
adresinde faaliyetini sürdürmektedir. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube veya şubeler açabilir. 
 

MADDE 2: 
 

Derneğin Amacı ve Faaliyet Konusu: 
 

Derneğin amacı Türklerle Amerikalılar arasındaki anlayışı geliştirmek, iki ülke dostluğunu ve kültür bağlarını pekiştirmek ve özellikle 
aşağıdaki faaliyetlerde bulunmaktır: 
 

A - Birbirlerinin dili, kültürü, adetleri, müesseseleri ve gelenekleri ile karşılıklı olarak ilgilenen ve bu hususlarda daha etraflı bilgiye 
sahip olmak isteyen Türk ve Amerikalıları temasa geçirmek, 
B -Türkçe ve İngilizce dil kursları düzenlemek veya düzenletmek ya da bunları düzenleyenlere yardımcı olmak;  kültür ve güzel 
sanatlar kollarında teksifi çalışmalar için özel faaliyet gruplarını teşkil etmek, 
C - Karşılıklı ilgiyi çeken konularda konuşmalar, konferanslar, seminerler, panel, sempozyum, yuvarlak masa toplantılar 
düzenlemek, 
D - Konserler, sergiler, temsiller ve oyunlar, film, video ve sanat gösterileri, balo, eğlence gibi sosyal mahiyette toplantılar, her türlü 
ilim ve sanat dalında toplantılar ve geziler düzenlemek, 
E- Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları ve tesisleri açmak 
F - Dernek kamu yararına çalışır; kar amacı yoktur.  
 
Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanmak amacıyla kaynak sağlamaya yönelik olarak iktisadi işletmeler ve ortaklıklar 
kurabilir, bunlarla ilgili marka sözleşmeleri ve diğer sözleşmeleri yapabilir. 
 

Dernek din ve siyasetle uğraşmaz. Dernek ikametgâh ve amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli taşınmaz malları iktisap edebilir.  
 

II- ÜYELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 
 

MADDE 3: 
 

Üye Çeşitleri: 
 

Derneğin aşağıda yazılı türden üyeleri bulunur 
 

A - Kurucu Üyeler 
B - Fahri Üyeler 
C – Üyeler:    

1- Gerçek Kişilik  
2- Tüzel Kişilik 

 

MADDE 4: 
 

Kurucu Üyeler: 
 

Dernek, bu tüzüğün sonunda adları yazılı Türk ve Amerikalı üyeler tarafından 1951 yılında kurulmuştur. 
 
MADDE 5: 
 
 

Fahri üyelik: 
 

Derneğe fahri üye olabilmek Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.  
 

MADDE 6: 
 

Üyelik:  
 

Derneğe üye olabilmek aşağıdaki şartlara bağlıdır. 
 

A - Medeni Kanunun 64. maddesinde gösterilen şartlara haiz olmak. 
B - Dernek Tüzüğü’nü tamamen kabul ettiğini beyan eden ve derneğin iki üyesince tavsiyeyi mübeyyim imzalarını da ihtiva eden 
müracaat formunu usulünce doldurmuş olmak. 
C -Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmek ve bu kabulün kendisine bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde aidatını ödemiş olmak.  
 

Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının yanısıra başka ülke vatandaşları da üye olabilirler. Başka ülke 
vatandaşlarının üyeliği Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmalarına ve buna dair tatminkâr delil ibraz etmelerine bağlıdır. Bu 
hakkı zail olduğu tespit edilenlerin Dernek üyeliği son bulur ve kayıtlar silinir. 
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Yönetim Kurulu üyelik için yapılan yazılı müracaatları en geç 30 gün içinde karara bağlar. Yönetim Kurulu herhangi bir adayın üyelik 
hususundaki müracaatını reddederken sebep göstermekle yükümlü değildir. 
 

 
MADDE 7: 
 

Üyelerin Hakları: 
 

Üyeler: 
 

Her üye Derneğin faaliyetlerine ve Genel Kurul toplantılarına katılmak ve Derneğin çeşitli organlarına seçilmek hakkına sahiptir. 
 
  

MADDE 8: 
 

Üyeliğin Son Bulması: 
 

Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Hatırlatma gönderildikten 
sonra 60 gün içinde yıllık aidatını ödememiş üyelerin üyelikleri kendiliğinden son bulur. Çıkarılan ve ayrılan üyelerin aidatı geri 
verilmez. 
 
Dernekteki faaliyetlere katılmasında sakınca zuhur eden üyeler Dernek Genel Müdürlüğü'nce faaliyetlere katılmaktan alıkonulur ve 
bu şekilde alıkonulan üyenin durumu 10 gün içinde Yönetim Kurulu’na intikal ettirilir ve Yönetim Kurulu üyelikten çıkarmaya karar 
verebilir. 
 

MADDE 9: 
 

Aidat: 
 
Derneğe giriş ve yıllık aidat genel Kurul tarafından belirlenir. 
 

Derneğe giriş aidatı  200 TL’dir ve yıllık aidat 160 TL’dir. 
  

Üyelik Aidatı Ödeme Şekilleri: Üyelik aidatı makbuz karşılığı Dernek’te, Dernek ’in banka hesabına EFT veya mail order sistemi ile 
banka aracılığı ile yapılabilir 
 
III. TEŞKİLAT 
 

MADDE 10: 
 

Dernek Organları: 
 

Derneğin şu üç organı bulunur: 
 

A - Genel Kurul 
B - Yönetim Kurulu 
C - Denetleme Kurulu 
 
 

A- GENEL KURUL 
 

MADDE 11: 
 

Genel Kurulun Kuruluş Şekli, Toplantı Zamanları ve Yeter Sayı: 
 

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul, Derneğin bütün üyelerinden teşekkül eder ve iki yılda bir Mart 
ayında toplanır. Yönetim Kurulu’nun kararıyla veya üyelerin beşte birinin yazılı isteğiyle olağanüstü Genel Kurul toplanır. 
Toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün önce bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile üyelere 
duyurulur.  
 
Genel Kurul toplantı yeter sayısı Dernek’in Genel Kurul’a, katılma hakkı olan üyelerinin yarısından bir fazlasının o toplantıda hazır 
bulunmasıyla hasıl olur. Bu yeter sayı hazır bulunmadığı takdirde toplantı ertelenir. Çoğunluk sağlanamamasından başka bir 
sebeple toplantı ertelenirse, bu durum geri erteleme sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun 
olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. 
 
İkinci toplantı, yukarıda söz konusu yeter sayı hasıl olmasa bile bulunan üyelerle yapılır. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye 
sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. 
 
MADDE 12: 
 

Genel Kurul’un Görev Yetkileri: 
 

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır: 
 
A - Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu’nun seçimi, 
B - Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi, 
C - Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrazı, 
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D - Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabülü, 
E - Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki 
verilmesi, 
F - Derneğin Türkiye’deki federasyonlara katılması veya ayrılması, 
G - Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, Türkiye dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 
H - Derneğin feshine karar vermek üzere çağrılan Genel Kurul’un toplantı ve karar yeter sayısı işbu tüzüğün 32. Maddesi 
hükümüne tabidir. 
I - Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası. 
 

MADDE 13: 
 

Genel Kurul Toplantısı’nın Yapılma Usulü: 
 

Genel Kurul toplantısı, ilan edilen gün, saat ve mahalde yapılır. 
 

Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulun’ca düzenlenen listede adları hizasını imza ederek toplantı yerine girerler. 11. 
Maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya 
görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere hazır bulunan üyeler 
arasından açık oyla bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve yeterli sayıda katipten oluşan bir Başkanlık Divanı seçilir. Başkan Türk 
üyelerden, Başkan Yardımcısı ise Amerikalı üyelerden seçilebilir. Toplantı tutanağı Başkanlık Divanı’nca tutulur ve ilgili belgeler, 
Dernekler Kanunu’na göre saklamak üzere Yönetim Kurulu’na verilir. 
 

MADDE 14: 
 

Genel Kurul’da Görüşülecek Hususlar: 
 

Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Görüşmeler gündem sırasına göre yapılır. Toplantılarda 
bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur. 
 

MADDE 15: 
 

Genel Kurul Kararları: 
 

Genel Kurul Kararları toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Toplantıda bulunan her üyenin bir oyu vardır. Üye oyunu 
bizzat kullanmak zorundadır. Oylarda eşitlik halinde oylama tekrarlanır. 
 

MADDE 16: 
 

Tüzük Değişiklikleri: 
 

Tüzük değişiklikleri Yönetim Kurulu tarafından veya üyelerin onda birinin imzaladığı yazılı isteğiyle teklif edilir. Değişiklikler ya 
Olağan Genel Kurul Toplantıları’nda ya da Madde 11’e göre çağrılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’nda görüşülebilir. Bu 
toplantılarda karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisidir. 
Toplantıda Genel Kurul'un Tüzük değişikliğine karar vermesi halinde, alınan karar 30 gün içinde Valilik’e bildirilir.  
 

B. YÖNETİM KURULU 
 

MADDE 17: 
 

Yönetim Kurulu'nun Seçimi: 
 

Yönetim Kurulu üyeler arasında Genel Kurul'ca iki yıl için gizli oyla seçilen onbir üyeden teşekkül eder. Toplantıda bulunan her üye, 
bu seçimler için üyeler arasından istediği kadar aday gösterebilir. Ancak seçim esnasında hazır bulunmayan adayların yazılı 
muvafakatlarının Genel Kurul Başkanlığı'na sunulması şarttır. Hazır bulunmayan veya muvafakatı ibraz edilmeyen adayın adaylığı 
kabul edilmez.  
 

Genel Kurul'da oy sahibi olan ve hazır bulunan her üye, gerekli sayıda üyelerin adlarını Başkanlık Divanı'nca Yönetim Kurulu 
seçiminde kullanılmak üzere dağıtılan resmi oy pusulasına yazarak, adı çağrıldığında bunu bu iş için Divanca sağlanan kutuya 
bizzat atar. 
 

Oyların sayılmasında, tasnif komisyonunun çoğunluğunca okunabilir kabul edilmek şartıyla oy, pusulada görülen isim imla hatası 
sebebiyle geçersiz sayılamaz. Aldıkları oyların çokluk sırasına göre ilk onbir üye Yönetim Kurulu'nun asli üyeliğine ve geri kalanlar 
arasında en çok oy alma sırasına göre ilk onbir üye de yedek üyeliğe seçilmiş olurlar. Seçimler sonucunda, oy sırasına göre son 
asli veya son yedek üyelik için eşit oy almış olan adaylar bulunursa, bunlardan hangisinin kazanmış sayılacağı oy sayma 
komitesince çekilecek kura ile saptanır. Süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.  
 

Bu suretle Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan onbir asli üye ile yedekleri hakkında kanunen gerekli bilgiler Yönetim Kurulu Başkanı 
tarafından, seçimleri izleyen otuz gün içinde Valilik'e bildirilir. 
 
MADDE 18: 
 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: 
 

Yönetim Kurulu'na yedek üye olarak seçilenler,  asli üyelerin istifa, yurdu terketme, ölüm veya istifa etmiş sayılmaları halinde, 
Yönetim Kurulunca açılacak boşlukları doldurmak ve onların kalan sürelerini tamamlamak üzere ve almış oldukları oy sırasına göre 
asli üyelik görevine davet edilirler. 
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MADDE 19: 
 

Yönetim Kurulu Görev Bölümü: 
 

Yönetim Kurulu, asli üye olarak seçilmiş olan onbir üye arasından bir Başkan, iki Asbaşkan, bir Sayman üye ve bir Sekreter üye 
seçer.  

 
 
MADDE 20: 
 

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları: 
 

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere, Dernek işleri gerektirdikçe toplanır. Başkanın veya Kurul çoğunluğunu teşkil 
eden üyelerin isteği üzerine başka toplantılar da yapabilir. Toplantılar ancak üyelerin salt çoğunluğunun iştirakiyle yapılır ve bazı 
kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Makul bir mazereti olmaksızın üstüste dört toplantıya katılmayan üye, Yönetim 
Kurulu kararıyla mezkur Kuruldan istifa etmiş sayılır. 
 
Yönetim Kurulu Gerçek ve Tüzel kişileri misafir olarak toplantıya davet edebilir. 
 
 

MADDE 21: 
 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları: 
 

Yönetim Kurulu genel olarak, işbu tüzüğün bütününün ve Genel Kurul’ca alınmış kararların uygulanmasından ve ilgili kanun ve 
nizamlar çerçevesinde Dernek işlerinin yürütülmesinden Genel Kurul’a karşı sorumludur. 
 

Yönetim Kurulu Derneğin kanuni temsilcisi olup, gerçek ve tüzel, resmi ve özel kişilerle ilişkilerinde Dernek nam ve hesabına 
hareket etmek yetkisine haizdir. Yönetim Kurulu yetkilerini üyeleri arasında, kendi takdiri dairesinde, bölüp dağıtabileceği gibi, 
gerektiğinde Yönetim Kurulu dışından başkalarını da görevlendirebilir ve vekil atayabilir. 
 

Yetkilerin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında bölümünde aşağıdaki esaslara uyulur: 
 

A - Başkan, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve bütün resmi ve özel işlerle Derneği temsil eder. Dernek amaçlarının 
gerçekleştirilmesiyle ilgili bütün konularda Derneği temsil hak ve yetkisi, Yönetim Kurulu kararları çerçevesi dahilinde kullanılmak 
kaydıyla Başkan’a aittir. 
B - Başkan Yardımcısı, Başkan’a yardım edip yokluğunda ona vekâlet eder.  
C - Sayman üye, Genel Müdürlük tarafından tutulacak Dernek hesaplarına nezaret eder. 
D - Sekreter Üye, Yönetim Kurulu yazışmalarını idare eder, zabıtlarını tutar ve kararları uygulanmak üzere Genel Müdür’e iletir. 
 
 Yönetim Kurulu Dernek faaliyetlerinin yürütülmesinde Yönetim Kurulu’na ve Dernek Genel Müdürlüğü’ne yardımcı olmak üzere, 
Dernek üyeleri arasından, kendi takdiri dahilinde komiteler teşkil edebilir. 
 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un mutad yıllık toplantısına geçmiş yıl faaliyetleriyle ilgili olarak bir rapor sunar ve ibrasını ister. 
Yönetim Kurulu aynı zamanda mezkur Genel Kurul’a bir sonraki yıl faaliyetleri için hazırlayacağı bir bütçeyi de sunar. 
 

MADDE 22: 
 

Dernek Genel Müdürlüğü  
 

Yönetim Kurulu, takdiren bir Dernek Genel Müdürü tayin edebilir, işe alabilir veya işten çıkarabilir. Diğer personel, yardımcılar ve 
danışmanlar, Yönetim Kurulunun onayı ile Dernek Genel Müdürü tarafından tayin edilebilir, işe alınabilir veya işten çıkarılabilir. 
 

Genel Müdür, Yönetim Kurulunun saptadığı ilkeler uyarınca Derneğin çalışmaları ile ilgili konularda, doğrudan doğruya Yönetim 
Kurulu’na karşı sorumludur. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun kararını çalışanlara iletir ve çalışanların bütün görevlerini denetler. 
Çalışanların görev ve sorumlulukları Genel Müdür tarafından iç yönetmeliklerle saptanır. Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu 
üyelerinden biriyle temas kurmak isteyen bir çalışan, normal olarak Genel Müdür aracılığıyla hareket eder. Doğrudan doğruya 
Yönetim Kurulu’na bir öneride bulunmak veya Genel Müdür’ün kişisel haksız veya kötü davranışını şikayet etmek isteyen bir 
çalışan, Dernek Başkanına sadece yazıyla başvurabilir. Dernek Başkanı başvurudan Yönetim Kurulu Üyelerine ve Genel Müdür’e 
bilgi verir. Mevcut üyelerin çoğunluğunun aksine bir karar yoksa Genel Müdür Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Genel Müdür’ün 
oy hakkı yoktur. 
 

C. DENETLEME KURULU 
 

MADDE 23: 
 

Denetleme Kurulunun Seçimi: 
 

Denetleme Kurulu, üyeler arasından Genel Kurul’ca iki yılda bir gizli oyla seçilen, üç üyeden teşekkül eder. Toplantıda hazır 
bulunan her üye, bu seçimler için üyeler arasından istediği kadar aday gösterebilir. Ancak seçim esnasında hazır bulunmayan 
adayların yazılı muvafakatlarının Genel Kurul Başkanlığı’na sunulması şarttır. Hazır bulunmayan veya muvafakat ibraz edilmeyen 
adayın adaylığı kabul edilmez. Adaylar bu suretle saptandıktan sonra Genel Kurul’da oy sahibi ve hazır bulunan her üye, toplam üç 
üyenin adını Başkanlık Divanı’nca Denetleme Kurulu seçiminde kullanılmak üzere dağıtılan resmi oy pusulasına yazarak, adı 
çağrıldığında bunu bu iş için Divan’ca sağlanan kutuya bizzat atar. Oylama tamamlanınca işbu tüzüğün 17. maddesine göre seçilen 
oy sayım komitesi oyları açık olarak sayar. Aldıkları oyların çokluk sırasına göre ilk üç üye Denetleme Kurulu’nun asli üyeliğine ve 
geri kalanlar arasında en çok oy alma sırasına göre ilk üç de yedek üyeliğe seçilmiş olurlar.  
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Bu suretle Denetleme Kurulu’na seçilmiş olan üç asli üye ile yedekleri hakkında gerekli bilgiler Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, 
seçimleri izleyen otuz gün içinde Valilik'e bildirilir.   
 
 
MADDE 24: 
 

Denetleme Kurulu’nun Yedek Üyeleri: 
 

Denetleme Kurulu’na yedek üye olarak seçilenler, asil üyelerden istifa, yurdu terketme, ölüm veya istifa etmiş sayılmaları halinde, 
Denetleme Kurulunca açılacak boşlukları doldurmak ve onların kalan sürelerini tamamlamak üzere ve almış oldukları oy sırasına 
göre asil üyelik görevine davet edilirler.  
 

 
MADDE 25: 
 

Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri: 
 

Denetleme Kurulu Derneğin hesaplarını ve işlemlerini her zaman denetleyebilir. Genel Kurul’un yıllık toplantısından 15 gün önce 
hesaplarını genel bir incelemeden geçirerek bunun sonuçlarını rapor halinde Genel Kurul’a sunar. Altı aydan az fasılalarla olmamak 
kaydıyla Derneğin hesaplarını incelerler.  
 
MADDE 26: 
 
Derneğin İç Denetimi: 
 
Dernekte denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Ancak 
bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
 
 

IV. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI VE GİDERLERİ 
 

MADDE 27: 
 

Gelirler:  
 

Derneğin gelirleri şu yollardan sağlanır: 
 

A - Üyelerden alınan aidatlar, 
B - Dernekçe yapılan, yayın ve kitaplardan, bazaarlar, balo, eğlence, müsamere, konser, konferans, video, sinema ve tiyatro 
gösterisi, temsil, gezi ve bu gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
C - Dernekçe düzenlenen piyango gelirleri, 
D - Dernek malvarlığından elde edilen gelirler, 
E - Her nevi bağış ve yardımlar. 
 

Gelirler dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır. Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla Dernek 
yurdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Bildirim şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir. Nakdi 
yardımın bankalar aracılığı ile alınması zorunludur. 
 

 
MADDE 28: 
 
Derneğin Borçlanma Usulleri: 
 
Dernek 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 da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, 
derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
 
MADDE 29: 
 

Giderler: 
 

Dernek giderleri kabul edilmiş bütçe çerçevesi içinde Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Bu giderler sarf belgeleriyle yapılır. 
 
 

V. DEFTER VE KAYITLAR 
 

MADDE 30: 
 

Defter ve Kayıtlar:  
 

Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. 
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MADDE 31: 
 

Personelin ve Dernekle Ticari İlişkisi Onlanların Üyeliği: 
 

Dernekte maaşlı, ücretli veya parça başı ücretli olarak çalışan kişiler derneğin üyesi olamaz. Dernek ile iş bağlantısı olan kişiler ile 
dernekle ticari bağlantısı olan firmaların yöneticileri ve yetkilileri de dernek üyesi olamaz. 
 

 
MADDE 32: 
 

Derneğin Feshi ve Tasfiyesi: 
 

Genel Kurul, Derneğin feshine her zaman karar verebilir. Bu kararın verilmesi için Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü 
toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’nun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı talepleri üzerine olağanüstü 
toplantı çağrısını yapmaya mecburdur.  
 

Fesih kararı verilebilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurul’a katılmaya hakkı olan üyelerin üçte ikisinin hazır bulunması lazımdır. 
 
 

İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanamadığı takdirde üyeler 11. maddeye göre ikinci bir toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye 
sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı hazır bulunan üyelerin üçte iki 
çoğunluğuyla alınır.   
 

Yönetim Kurulu Derneğin feshini beş gün içinde Valiliğe yazı ile bildirir.  
 

Derneğin feshine karar verilmişse bu kararı veren Genel Kurul Derneğin malvarlığının tasviyesi için üç kişilik bir heyet seçer. 
Derneğin bütün borçlarının ödenmesinden sonra birşey kalırsa, bu bakiye derneğin amaçlarına benzer amaçlara hizmet eden ve 
fesih kararını veren Genel Kurul tarafından kararlaştırılan başka bir derneğe verilir.  
 

Feshin mahkeme kararıyla emredilmiş olması halinde, fesih ve tasfiye Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak yapılır.  
 
MADDE 33: 
 

Kurucu Üyeler (1951): 
 
Tevfik İLERİ Milli Eğitim Bakanı 
George WADSWORTH ABD Büyükelçisi 
Prof. Halide Edip ADIVAR                 Milletvekili  
Feriha BAYMUR                MEB Talim Terbiye Raportörü 
Dr. Floyd BLACK Robert Kolej Müdürü 
Prof. Orhan BURIAN İngiliz Edebiyatı Profesörü 
M. Osman DOSTEL Dış İşleri Bak. Hukuk Baş Müşaviri 
Prof. Ahmet Şükrü ESMER D.T.C.F, Ankara Üniversitesi 
Emin HEKİMGİL MEB Kültürel Münasebetler Müdürü 
Cemal KÖPRÜLÜ Milletvekili 
Prof. Ömer SARAÇ İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Prof. Fadıl Hakkı SUR Siyasal Bilgiler Fakültesi,  A.Ü. 
Prof. İrfan ŞAHİNBAŞ D.T.C.F., Ankara Üniversitesi 
Phoebe CLARK Diplomat, ABD Büyükelçiliği 
Frederick LATIMER Kültür Ateşesi, ABD Büyükelçiliği 
William LAUMAN Diplomat, ABD Büyükelçiliği 
Lewis MILLER Diplomat i, ABD Büyükelçiliği 
Prof. Lawrence MOORE Gazeteci 
Harold SCOTT Diplomat, ABD Büyükelçiliği 
Elizabeth STANTON Diplomat, ABD Büyükelçiliği 
Archibald WALKER Mobil Şirketi Müdürü 
Erza YOUNG Istanbul YMCA Müdürü 
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VI. ŞUBELER 
 

MADDE 34 
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu 
 
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. 
 
 
MADDE 35 
 

Şubelerin Görev ve Yetkileri 
 
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, 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. 
 
 
MADDE 36 
 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler 
 
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. 
 
MADDE 37 
 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği 
 
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az bir ay önce bitirmek zorundadırlar. 
 
Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Eylül 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 yönetim kurulu ve denetim kurulu başkanları ile temsil edilirler.  
 
 


