
ANKARA POLİTİKALAR MERKEZİ DERNEĞİ  
TÜZÜĞÜ 

 
Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi 

1.1. Derneğin adı “Ankara Politikalar Merkezi”dir. Derneğin kısa adı “APM”dir. 
Şubesi açılmayacaktır. 
1.2. Derneğin merkezi Ankara’dır. 

 
Madde 2. Derneğin Amacı 

2.1. APM’nin temel amacı, Türkiye’nin ulusal çıkarlarının ve dünyadaki seçkin 
konumunun korunup güçlendirilmesi ve çağdaş ve uygar çizgide ilerlemesinin sürmesi 
için dış politikanın toplumun ortak aklını yansıtacak şekilde belirlenip yürütülmesine 
katkı sağlamaktır. APM bu amaçla uluslararası kamuoyunda, yazılı ve elektronik 
basında, düşünce kuruluşlarında, kanaat önderleri ve karar vericiler arasında yürütülen 
tartışma ve çalışmalara katkıda bulunur. 
2.2. APM, hiçbir siyasal parti ve harekete bağlı değildir. Çalışmalarını, Atatürk’ün, 
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözü rehberliğinde, evrensel insan hakları, demokrasi, 
hukuk devleti değerleri ve Cumhuriyetimizin kurucu ilkeleri doğrultusunda yürütür. 
Bilimsel, teorik temelli, gerçekçi ve farklı stratejik açılımları, somut bilgiye dayanan 
değişik karar seçeneklerini ve etkili çözümleri, gerek karar alıcılara, gerek özel sektör 
ve kamu kuruluşlarına, gerekse medya kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna çeşitli 
şekillerde sunmayı amaçlar. 
2.3. APM, ulusal güvenlik, çevre, dış ticaret, uluslararası ekonomi, sağlık, insan 
hakları, göç, kültür ve sanat konularının da dış ilişkiler bakımından gündeme 
taşınmasını hedefler. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyadaki güçlü ve 
güçlendirilmesine ihtiyaç duyulan yanları, karşı karşıya bulunduğu fırsat ve riskleri 
değerlendirerek, yeni fikirler, yeni bakış açıları geliştirir ve karar alıcılara farklı strateji 
seçenekleri sunar.  
2.4. APM, Derneğin amaç ve ilkelerini paylaşan ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapar, var olan işbirliklerine destek olur ve gerektiğinde 
eşgüdümü sağlar. 
2.5. Gastro diplomasinin etkinliğinin artırılması amacıyla, gastroloji alanındaki  
kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurarak, Türk mutfak kültürünün ve ürünlerinin 
tanıtılması için inovatif yöntemler geliştirilmesi hususunda araştırmalar yapar ve 
yaptırır. 
2.6. APM, amaçlarını gerçekleştirmek ve özel eğitime katkıda bulunmak üzere; 5580 
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre özel öğretim kurumları açar, 
yükseköğretim mevzuatına göre yükseköğretim kurumları açmak amacıyla vakıf 
kurar. 
2.7. APM, tüzükte yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için araştırma merkezleri, 
iktisadi işletmeler, enstitüler, şirketler, vakıflar kurabilir. 
2.8. Dernek bünyesi içinde Dernek Genel Kurulu’nun kararı ile bilim kurulu, çalışma 
komisyonları, danışma ve onur kurulu gibi kurullar oluşturabilir. Bu kurullar danışma 
kurulları niteliğinde olup kurul üyelerinin oy hakkı yoktur. Kurulların çalışma esas ve 
usulleri Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı ve Genel Kurul’un onayladığı yönerge ile 
düzenlenir. 



 

Madde 3. Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 
APM’nin amaçlarını gerçekleştirmek üzere sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri 
aşağıda belirtilmiştir. 
3.1. Stratejik İletişimi Geliştirme: Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı 
uluslararası ilişkilerinde kültürel, toplumsal, siyasal iletişim stratejileri geliştirmesi, 
ilgili kuruluşların anılan stratejik iletişim faaliyetlerini icra etmesine destek olur. Bu 
çerçevede APM bünyesinde, bölgesel ve küresel anlamda Türkiye’yi ilgilendiren 
konular üzerine jeopolitik tartışmalar, bilgilendirme toplantıları, beyin fırtınaları, 
seminerler, paneller, sempozyumlar, çalıştaylar ve konferanslar düzenlenir. Bu 
kapsamda sağlanan karşılıklı bilgi akışı ile APM, Türkiye’nin dünya ile iletişim 
kanallarının açılmasını ve yararlı gördüğü mesajların iletilmesini sağlar. 
3.2. Bilgi ve Analiz Üretimi: APM, toplumun ihtiyacı olan bilgiyi üretir, var olan bilgi 
yığınları içinde ihtiyaç duyulan bilgiyi seçer ve analiz eder. APM, toplumun yararına 
olacak bilgi ve analiz ürünlerini yazılı ve elektronik medya kanalı ile paylaşır. Bu 
çerçevede APM kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ve iş 
dünyasına profesyonel raporlar hazırlar, kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan projeleri 
hazırlar. 
3.3. Eğitim Hizmetleri: APM, kurum ve kuruluşlara siyaset, uluslararası ilişkiler, 
ekonomi, hukuk, toplumsal bilimler ve güvenlik alanlarında eğitim verir.  
3.4. Yayıncılık: APM, ilgi alanlarında her türlü süreli ve süresiz yayıncılık yapar. Bu 
çerçevede bilimsel yayınlar, periyodik dergi ve bültenler hazırlar. Talep halinde ülke ve 
sektör raporları hazırlar. Kitap ve broşürler basar. APM yayınları temelde Türkçe ve 
İngilizce olmakla birlikte farklı dil ve alanlarda da yayınlar yapar. 
3.5. Danışmanlık Hizmetleri: Akademik, bilimsel, APM uzmanlarının ilgi alanları 
çerçevesinde sektörel ve ülkesel danışmanlık, düzenli sözlü bilgilendirme ve yazılı 
raporlar, yayınlar ya da seminer ve konferanslar şeklinde danışmanlık hizmetleri verir. 
3.6. Konferans ve Organizasyon: APM, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve 
konferanslar, seminerler, çalıştaylar düzenler. 

 

Madde 4. Faaliyet Alanı 
APM, tüzükte yazılı amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla uluslararası faaliyetlerde ve 
işbirliğinde bulunabilir; yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir, dernek üst 
kuruluşları kurabilir veya kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir, dernek, 
sendika, üniversite ve vakıflarla işbirliği yapabilir. 

 

Madde 5. Dernek Üyeliği ve Üyeliğe Giriş 
5.1. 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. 
5.2. Derneğe üyelik için, Dernek üyelerinden en az iki kişinin olumlu görüşü, üyelik 
komisyonun uygunluk raporu ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. 
5.3. Derneğin amaçlarına yönelik fikir veya eser üretmiş olanlarla Derneğe maddi ve 
manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile 
onursal üye olarak kabul edilebilirler. 



 
Madde 6. Üyelikten Ayrılma 

Her üye yazılı bildirmek kaydıyla, Dernek’ten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa 
dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten 
ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

 
Madde 7. Üyeliğe Son Verme 

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır: 
• Dernek Tüzüğü’ne aykırı davranışlarda bulunmak, 
• Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 
• Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek, 
• Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 
• Dernek üyeliği ehliyetini yitirmek, 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Genel Kurul kararı ile üyelikten 
çıkarılır. Dernek’ten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek 
malvarlığından hak iddia edemez. 

 

Madde 8. Üyelerin Hakları 
8.1. Her üyenin Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma ve Genel Kurul’da bir oy 
kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy 
hakkı yoktur. 
8.2. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişi Yönetim Kurulu’nca belirlenen kişi 
tüzel kişi adına oy kullanır. Bu kişinin görev süresi sona erdiğinde tüzel kişi tarafından 
yeni temsilci belirlenir. 

 
Madde 9. Üyelerin Yükümlülükleri 

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır: 
 9.1. Aidat Verme Borcu: Üyeler, Derneğe ilk üye olduklarında giriş aidatı olarak 500 
TL ve yıllık aidat olarak ise 600 TL öderler. Bu miktarı değiştirmeye Genel Kurul 
yetkilidir. 
9.2. Diğer Yükümlülükler: Üyeler, Dernek Tüzüğü’ne uymak ve derneğe bağlılık 
göstermekle yükümlüdürler. Her üye Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle 
amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla 
yükümlüdür. 

 

Madde 10. Dernek Organları 
Derneğin organları şunlardır: 

10.1. Genel Kurul 
10.2. Yönetim Kurulu 
10.3. Denetim Kurulu 

 



Madde 11. Dernek Genel Kurulu’nun Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü 
11.1. Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, Derneğe kayıtlı üyelerden 
oluşur. Genel Kurul, bu tüzükte belirlenen zamanlarda olağan, yönetim veya Denetim 
Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği 
üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 
11.2. Olağan Genel Kurul, üç yılda bir Ocak ayı içinde, Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu’nca 
çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin 
başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla 
görevlendirir. 

11.3. Çağrı Usulü 
Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan 
üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş 
gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine 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, altmış 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. 
 

11.4. Toplantı Usulü 
Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük 
değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. 
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci 
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve 
Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul’a katılma hakkı 
bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek 
üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya 
Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, 
Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine 
girerler. 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 Kurulu’nca 
bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri 
kadar Başkan Vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Dernek 
organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine 
kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları 
zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir. 
Genel Kurul’da yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda 
hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların 
gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır, üye 
oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına 
katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin 
Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda 



görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Heyeti tarafından 
birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu 
Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve 
yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
Genel Kurul’un yapılabilmesi için sağlık şartları, mücbir sebepler söz konusu olduğunda 
ya da üyelerin çoğunluğunun isteği doğrultusunda teknolojik imkanlar da kullanılarak 
elektronik ortamlarda yapılabilir. 

 

Madde 12. Genel Kurul’da Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 
Genel Kurul’da aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri’nin 
seçimleri ve diğer konulardaki kararlar açık olarak oylanır. Açık oylamada, Divan 
Başkanı’nın belirleyeceği yöntem uygulanır. 
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, 
tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararı, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki 
çoğunluğuyla alınabilir.  
 

Madde 13. Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri 
Derneğin en yetkili organı olarak Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için bütün tedbirleri 
ve kararları alabilir, diğer Dernek organlarını ve kuruluşlarını her zaman denetleyebilir. 
Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. Ayrıca 
aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır. 
13.1. Dernek organlarının seçilmesi, 
13.2. Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi, 
13.3. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve bunların ibrası, 
13.4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek 
kabul edilmesi, 
13.5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz 
malların satılması ve borçlanma hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, 
13.6. Yönetim Kurulu tarafından Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak 
yönergeleri inceleyip karara bağlanması, 
13.7. Dernek, Yönetim ve Denetim Kurulları’nın 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, 
13.8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, 
13.9. Derneğin fesih edilmesi, 
13.10. Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 
13.11. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararın verilmesi, 
13.1. Mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 

 

Madde 14. Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri 
14.1. Yönetim Kurulu, yedi asil ve yedi yedek üye olarak üç yıl süreyle görev yapmak 



üzere Genel Kurul’ca seçilir. 
14.2. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölümü yaparak kendi 
arasında Başkan ve Sayman’ı belirler. Diğerleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yaparlar. 
14.3. Yönetim Kurulu, tüm üyelere haber vermek şartıyla Başkan tarafından gerekli 
görülen zamanlarda toplantıya çağrılabilir. Genel olarak Yönetim Kurulu toplantıları 
ayda en az bir kez yapılır. 
14.4. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma 
olduğu takdirde yedek üyelerin en çok oy alan üyeden başlamak üzere sırasıyla göreve 
çağrılması mecburidir. 
14.5. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlarını da katılanların salt 
çoğunluğu ile alır. 

 

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 
14.6. Derneğin temsil edilmesi ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanı’na yetki 
verilmesi, 
14.7. Dernek ve Dernek kuruluşlarının faaliyetlerini sürekli izleyerek Derneğin 
amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla gerekli görülen çalışmaların yapılması ve 
kararların alınması, 
14.8. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması ve gelecek döneme ait 
bütçenin hazırlanarak Genel Kurul’a sunulması, 
14.9. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönergelerin hazırlanarak Genel Kurul onayına 
sunulması, 
14.10. Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alınması veya Derneğe 
ait taşınır ve taşınmaz malların satılması, bina veya tesis inşa ettirilmesi, kira 
sözleşmeleri yapılması, Dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirilmesi, 
14.11. Dernek amaçları doğrultusunda enstitü, şirket, vakıf, iktisadi işletme ve 
araştırma merkezleri kurulması konularında Genel Kurul’a teklif götürülmesi, 
14.12. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açılması, 
14.13. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir 
tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan faaliyet raporunun düzenlenerek, 
Genel Kurul’a sunulması, 
14.14. Bütçenin uygulanmasının sağlanması, 
14.15. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında Genel Kurul’a 
teklif götürülmesi, 
14.16. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yapılması ve yetkilerin 
kullanılması. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Görev ve Yetkileri 
14.17. Yönetim Kurulu adına Derneği temsil etmek, gerekirse Derneğin yönetimi ve 
temsili için Yönetim Kurulu üyelerinden birine yetki vermek, 
14.18. Derneğin ve kurmuş olduğu vakıf, iktisadi işletme, şirket ve araştırma 



merkezlerinin Dernek amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesi için Dernek 
kuruluşları arasında ve Dernek ile diğer kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 
14.19. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yürütmek ve her faaliyet yılı 
sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim 
Kurulu çalışmalarını açıklayan yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim 
Kurulu’na sunmak, 
14.20. Bütçenin uygulanmasını ile ilgili işlemleri yürütmek, gelecek döneme ait 
bütçeyi hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak, 
14.21. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönerge taslaklarını hazırlayarak Yönetim 
Kurulu’na sunmak, 
14.22. Bina veya tesis inşa ettirmesi, kira sözleşmesi yapılması, Dernek lehine rehin, 
ipotek veya ayni haklar tesis ettirilmesi, taşınmaz mal satın alınması veya Derneğe ait 
taşınır ve taşınmaz malların satılması konularında teklifleri Yönetim Kurulu’na 
sunmak, 
14.23. Vakıf, şirket, enstitü, işletme ve araştırma merkezleri kurulması, temsilcilik 
açılması ile ilgili teklifleri Yönetim Kurulu’na sunmak, 
14.24. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve kurullarda alınan 
kararları uygulamak, uygulanmasını izlemek ve kurullara bilgi vermek, 
14.25. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında Yönetim 
Kurulu’na teklif hazırlamak, 
14.26. Dernek personelinin atanması ve işten çıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak, 
14.27. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

 

Madde 15. Sayman’ın Görev ve Yetkileri 
15.1. Dernek, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Derneğin mali işlemlerini düzenlemek 
ve yürütmekle sorumlu bir Sayman belirlenir. 
15.2. Sayman, Derneğin ve Derneğin kurduğu, ortak ve üyesi olduğu vakıf, şirket ve 
işletmelerin mali durumlarını Yönetim Kurulu adına izlemek ve Dernek ve kuruluşları 
ile ilgili mali durum raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulu Başkanı’na sunmakla 
görevlidir. Ayrıca aşağıda yazılı görevler Sayman tarafından yerine getirilir. 
15.3. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin ve kuruluşlarının bilanço ve gelir tablosu ile 
yıllık genel mali durum raporunu Yönetim Kurulu Başkanı’na sunmak, 
15.4. Derneğin mali işlemlerini yürütmek ve gelecek döneme ait bütçe taslağını 
hazırlayarak Yönetim Kurulu Başkanı’na sunmak, 

 

Madde 16. Denetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri 
16.1. Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir. 
16.2. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma 
olduğu takdirde yedek üyelerin en çok oy alan üyeden başlamak üzere sırasıyla göreve 
çağrılması mecburidir. 

 

Madde 17. Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 
17.1. Denetim Kurulu, Derneğin Tüzüğü’nde gösterilen amacın gerçekleştirilmesi 



için belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, 
hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğü’ne uygun olarak tutulup tutulmadığını, 
Dernek Tüzüğü’nde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla 
denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında 
Genel Kurul’a sunar. 
17.2.  Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurul’un toplantıya olağanüstü 
çağırılmasını ister. 

 
Madde 18. Derneğin Gelir Kaynakları 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 
18.1. Üye aidatları, 
18.2. Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarının Derneğe yaptıkları bağış ve 
yardımlar, 
18.3. Dernek tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
18.4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
18.5. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek için 
kurduğu işletmeler ve şirketlerin faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
18.6. Derneğin diğer kuruluşlarla birlikte gerçekleştirdiği projelerden elde edilen 
gelirler, 
18.7. Diğer gelirler. 

 

Madde 19. Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 
Defter tutma esasları dernekler mevzuatında gösterildiği şekildedir. 

 

Madde 20. Taşınmaz Mal Edinme 
Dernek amacını gerçekleştirmek için faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde bağış veya satın 
alma yoluyla, taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir. 
Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla Derneğe intikal eden taşınmaz mallar, 
Dernek adına tapuya tescilden itibaren bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığı’na bildirilir. 

 

Madde 21. Derneğin Sandık Kurması ve Lokal Açması 
Dernek, Dernekler Kanunu’nda belirtilen amaç ve şartlara uygun olarak yardım sandığı 
kurabilir. 
Dernek, mahallin en büyük mülki amirinden izin almak şartıyla lokal açabilir ve işletebilir. 

 

Madde 22. Derneğin İç Denetimi 
Dernek’te 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 
Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel 



Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız 
denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

 

Madde 23. Derneğin Borçlanma Usulleri 
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması 
halinde Genel Kurul 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 miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne 
düşürecek nitelikte yapılamaz. 

 

Madde 24. Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği 
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma 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 Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak 
yapılır. 

 

Madde 25. Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli 
Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. 
Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan 
üyelerin üçte iki 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 üçte ikisidir. Genel Kurul’da fesih kararı 
oylaması açık olarak yapılır. 

 

Madde 26. Tasfiye İşlemleri 
Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi 
son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca 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 Ankara Politikalar Merkezi” 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 Kurul’da belirlenen yere 
devredilir. 



Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Mülki İdare 
Amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 
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 İdare Amirliği’ne bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da 
eklenmesi zorunludur. 
Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri 
saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu Üyesi’ne de verilebilir. Bu defter ve 
belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

 

Madde 27. Hüküm Eksikliği 
Bu Tüzük’te belirtilmemiş hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu,  4721 sayılı Türk 
Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer 
mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

 

Madde 28. Dernek Kurucuları ve Geçici Yönetim Kurulu 
Derneğin kurucularının ve Geçici Yönetim Kurulu’nun ad ve soyadı, meslek ve sanat, 
tabiiyet ve ikametgah bilgileri aşağıda gösterilmiştir. 
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