İZMİR AMERİKAN KOLEJİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Madde 1: Derneğin adı, merkezi:
Adı: İzmir Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği
Merkezi: Konak/İzmir. Şubesi açılmayacaktır.
Dernek Kod No: 35.001.009
Madde 2: “Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Dernek kurucularının fiil
ehliyetine sahip olmaları gerekir” (Yeni Medeni Kanun Madde 57)
Madde 3: Derneğin Amacı:
a) İzmir Amerikan Kolejinde yetişenlerin mezuniyet yıldönümlerini kutlamak, okulda yaşadıkları
samimi hayatı devam ettirmek, farklı sene mezunlarını birbirleri ile tanıştırıp aralarında
yakınlık temin etmek
b) Okulun yardıma muhtaç öğrencilerine yardım etmek
c) Okuldan mezun olanların üniversite ve yüksek okullardaki gidişleri ile yakından alakadar
olmak ve büyük muvaffakiyet gösterenleri taltif etmek
d) Okuldaki kültür ve spor sahalarından sistematik şekilde faydalanmak
e) Okulun lüzumlu görülen bazı ihtiyaçlarını temin etmek
f) Muhitin çeşitli ihtiyaçlarını temin etmek (madden, manen ve fiilen karşılamak), muhitteki
yoksullara, muhtaç öğrencilere ve yurtta tabii afetlere uğrayan felaketzedelere ve benzeri
durumda olanlara yardım etmek, mezunların acı ve mutlu günlerinde çiçek ile katılmak
g) Okulun yaşlı, hasta ve maddi sıkıntıda olan mezunlarına maddi ve manevi yardımda
bulunmak
h) Yukarıda bahsi geçen amaçları gerçekleştirmek üzere iktisadi teşekkül kurabilir
i) Aynı ama için “Kamu Yararına Dernek” olunabilir.
j) Derneğimizin resmi web sayfası ve e-posta adreslerini hiçbir kimse kendi adına kullanamaz
Madde 4: Üye olma şartları:
a) Asil üyeler: İzmir Amerikan Kolejini bitirenlerden teşekkül eder. Öğrenci olanlar derneğe üye
olamazlar.
b) Fahri üyeler: Onur üyeleri. Genel kurulun layık gördüğü şahıslara verdiği payedir.
Madde 5: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş bulunan, derneğin
amacını kabul eden ve 3. Maddedeki şartlara haiz olan her fert üye olabilir.
Madde 6: Çıkma ve çıkarılma: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernekten çıkmak
isteyen üye çıkma arzusunu yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirir, dilekçe verildiği tarihten
itibaren üyelikten çıkmış sayılır. Derneğin amacı ve derneklerle ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, genelge,
tamim gibi derneklerin kuruluş ve işleyişini düzenleyen hükümlere aykırı davranan, derneğin fiili ve
hukuki varlığını tehlikeye sokabilecek davranışlarda bulunan üyenin çıkarılmasına genel kurulca karar
verilir. Üyenin varlığı, genel kurul toplanıncaya kadar geçen süre içinde derneğe zarar verebilecekse,
yönetim kurulu geçici olarak üyenin çıkarılmasına karar verebilir. Bu çıkarılma kararını ilk genel kurul
toplantısında genel kurula sunar. “Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı
verir, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul
derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir” (Yeni
Medeni Kanun Md 90).

Madde 7: Üye Aidatı
Her üye genel kurulda karar alınan üye aidatını ödemekle yükümlüdür. Aidatın arttırılması genel kurul
kararına bağlıdır.
Madde 8: “Temsil görevi Yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir” (Yeni
Medeni Kanun Md 85).
Madde 9: Genel Kurul
a) Oluşumu: Asil üyelerden oluşur
b) Görev ve yetkileri
1. Tüzüğü tadil etmek. “Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kuruldadır. Tüzük
değişikliğine yeter sayısı, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınabilir.
Tüzük değişikliğinin tescili ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.
2. Üyeler hakkında çıkarma kararı vermek
3. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Gençlik Kurulunu seçmek
4. Geçmiş yıla ait yönetim ve denetim kurulları raporunu tetkik, tasdik ve yönetim kurulunu
ibra etmek.
5. Yönetim Kurulunca hazırlanan yeni yıla ait bütçe ile izahnamesini tetkik ile aynen ya da
değiştirerek kabul etmek.
6. Taşınır ve taşınmaz mal alımı veya satımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
7. Derneğin federasyona katılmasına veya federasyondan ayrılmasına karar vermek.
8. Derneğin feshine karar vermek.
9. Derneğin feshi halinde menkul ve gayrımenkul mevcutların verileceği dernek veya
müesseseyi tespit etmek.
c) Toplanma Zamanı
Genel Kurul HER İKİ YILDA BİR ARALIK ayı içinde olağan yönetim kurulu veya denetim ya da dernek
üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.
d) Çağrı usulü
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca davet edilir. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
listesi yönetim kurulunca düzenlenir. Toplantının yapılacağı gün, yer ve saat 15 gün önceden üyelere
gazete ilanı veya yazı ile ya da elektronik posta yolu ile üyelere duyurulur. Birinci toplantıda çoğunluk
temin edilemezse ikinci toplantının yapılacağı gün, yer ve saat 7 gün önceden üyelere bildirilir.
Toplantının geri bırakılması halinde, bu durum geri bırakılma sebepleri belirtilmek suretiyle, toplantı
ilanının yapıldığı gazete ile duyurulur. Geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde ikinci
toplantı yapılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
e) Toplantının Yeri
Genel kurul toplantıları tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
(Yeni Medeni Kanun Madde 78)
f)

Toplantı Yeter Sayısı

“Genel kurul, genel kuruma katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu, tüzük değişikliği ve fesih
hallerinde 2/3 çoğunluğun katılımı ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk temin edilemez ise, ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.” (Yeni Medeni Kanun Madde 78)

Toplantı Usulü
Dernek genel kurulu ilanında belirtilen ve valiliğe belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula
katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı
yerine giderler. Çoğunluk temin edilmemişse durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim
kurulu başkanı ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Üyeler arasından açık
oyla bir başkan, bir başkanvekili, iki sekreter seçilir. Toplantı başkan tarafından yönetilir. Zabit ve yazı
işleri sekreter tarafından yapılır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna
verilir. Gerektiğinde mahalli gazete ile ya da yazı ile üyelere ve ilgililere duyurulur.
g) Toplantıda görüşülecek konular
Toplantıda yalnız gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en
az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
h) Oy hakkı, oylama yeter sayısı:
Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye bizzat kullanır. Bir başka üyeye vekalet verilemez. Oylama kapalı
şekilde yapılır.
k) Bu tüzük ve dernekler kanunu ile ilgili diğer mevzuata aykırı hüküm bulunmadıkça genel kurul
kararları açık oylama ile ve toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile verilir.
l) Kararın İptali, Medeni Kanun 83
“Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına
katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak
üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına
karşı dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok veya
mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır” (Yeni Medeni Kanun Madde 83)
Madde 10: Yönetim Kurulu
a. Oluşumu:
Genel Kurul tarafından seçilecek on asil ve on yedek üyeden oluşur. Onuncu asil ve onuncu yedek üye
Gençlik Kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Devresi biten üye
tekrar aday gösterilip seçilebilir. Yönetim kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilir.
b. Görev ve yetkileri
1. Derneğin temsili için yönetim kurulu bir başkan, bir ikinci başkan, bir sekreter, bir sayman
seçer. Bu seçim gizli oyla yapılır ve ancak okuldan mezun olanlar bu göreve seçilebilir.
Derneği başkan bulunmadığı takdirde ikinci başkan, o da bulunmaz ise sekreter temsil
eder.
2. Şube açılmasına karar verir ve şube kurucularına yetki verir.
3. Derneğin işlerini idare ve hesaplarını tetkik eder.
4. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar ve genel kurula sunar
5. Dernek namına bildiri, beyanname, bülten ve benzer yayınlar yapar
6. Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.
c. Toplanma zamanı
Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Gerektiğinde başkanın çağrısı ile olağanüstü bir toplantı
yapabilir. Mazereti olmadan üst üste toplantıya gelmeyen üye yönetim kurulundan istifa etmiş sayılır.
d. Toplantı ve karar yeter sayısı:

Yönetim kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Oy birliği ile yani üye tam sayısının salt çoğunluğunun
altında karar alınamaz.
Madde 11 – Denetim Kurulu (İç Denetim)
Derneğin hesaplarını tetkik etmek üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Genel kurulca seçilir. Yıllık
raporlarını genel kurula sunar.
“Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç
denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul,
denetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 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.”
Madde 12 – Gençlik Kurulu
a. Oluşumu:
Genel Kurul tarafından seçilecek altı asil ve altı yedek üyeden oluşur. Boşalan asil üyeliklere sırası ile
yedek üyelerden en çok oy alanlar seçilir. Gençlik kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Devresi biten üye
tekrar aday gösterilip seçilebilir. Gençlik kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilir. Ayrı bir yapısı yoktur.
Her türlü faaliyetinden, hareketlerinden ve her şeyinden Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği’ne
karşı sorumludur.
b. Görev ve yetkileri:
Yapacakları gezi, spor faaliyetleri, yemek, toplantı, konser gibi etkinliklerle genç mezunların
birbirleriyle ve okul ile olan bağlarını kuvvetlendirmek ve eski mezunlarla kaynaştırarak, tüm
mezunların birlik ve beraberlik içinde okula destek olmalarını sağlamak.
Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği tüzüğü’nün tüm maddelerine uymak zorundadırlar.
c. Toplanma Zamanı:
Gençlik Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Gerektiğinde Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği
başkanın çağrısı ile olağanüstü bir toplantı yapabilir. Mazereti olmadan üst üste toplantıya gelmeyen
üye, Gençlik Kurulundan istifa etmiş sayılır.
d. Toplantı Yeter ve Karar Sayısı
Gençlik Kurulu en az 3 kişiyle toplanır. 3 üyenin altında imza alınan karar yönetim kurulundan
geçmez.
e. Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği toplantılarına ayda en az bir defa katılma zorunluluğu
vardı.
f. Denetim Kurulu (İç Denetim)

Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği Denetim Kurulu, gençlik kurulunun derneğin tüzüğünde
gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları
doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneğine bildirmek
zorundadır. Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla
denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği Yönetim
Kuruluna 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.”
Madde 13 – Organlara seçilenlerin valiliğe bildirilmesi
Genel kurulca seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve
denetleme kuralları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları valiliğe bildirilir.
Madde 14 – Tutulacak Defterler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Üye kayıt defteri
Karar defteri
Gelen-giden evrak defteri
Gelir ve gider defteri
Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri
Demirbaş defteri
Alındı belgesi kayıt defteri

Bu defterler noterlikçe tasdik edilecektir.
Madde 15 – Derneğin Gelirleri
1. Üye aidatları genel kurulca günün koşullarına göre belirlenir.
2. Menkul ve nakdi bağışlar
3. Yayın, piyango, müsamere, toplantı, gezi, tiyatro, değişik kurslar gibi faaliyetlerden sağlanan
gelirler
4. Yardımlar
Madde 16 – Siyaset Yasağı
Dernek hiçbir suretle siyasetle uğraşamaz.
Madde 17 – Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak
gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme
alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, ancak toplantıya
katılan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile alınabilir. Tüzük değişikliğinin tescili ve ilanı dernek
kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır. Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt
çoğunluğu ile alınır. Şu kadarki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan
üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.
Madde 18 – Derneğin Feshi
Derneğin feshine genel kurul karar verir. Fesih kararı için hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün oyu şarttır.
Derneğin feshine karar verildiğinde, mevcut menkul ve gayrımenkuller ile para ve diğer haklar genel
kurulca münasip görülecek bir dernek veya müesseseye verilir. Bu dernek veya müessesenin
seçiminde hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğunun vereceği karar yeterlidir. Derneğin feshi yönetim

kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bir derneğin
kapatılması için dava açıldıktan sonra derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış
bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel
olmaz.
Madde 19 – Tasfiye
Tasfiye, son yönetim kurulunca, fesih kararının kesinleşmesinden itibaren yapılır. “Genel kurul kararı
ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi,
tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul
kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul
toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve
hakları, mahkeme kararı ile derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip
derneğe devredilir. Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin
tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler kütüğündeki kayıtları silinir. Feshedilmesi
için hakkında soruşturma veya dava açılmış bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının
devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.
Tasfiye işlemleri sonucu derneklerin defter ve belgelerini saklama usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin
gerekli belgeler yönetmelikle düzenlenir.” (5253 Sayılı Dernekler Kanunun 15. Maddesi)
Madde 20 – Diğer Hükümler
Bu tüzükte yer almayan hususlarda dernekler kanunu ile ilgili mevzuatın emredici hükümleri
uygulanır. Dernekler Kanunu ilgili mevzuatın tamamlayıcı yorumlayıcı kuralları genel kurulca aynen ya
da çoğunlukla değiştirildiği şekli ile uygulanır. “Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil
ettikleri paraları 30 gün içerisinde derneğin bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla
gönderir, ancak tahsilat o yılın Ocak ayında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. Maddesi
uyarınca gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve genel
bütçe kanunları ile tespit edilen maaş kat sayısının (1000) bin rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek
tutarı geçenler (30) otuz günlük süreyi beklemeksizin derneğe göndermek veya derneğin bankadaki
hesabına yatırmak zorundadır. Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın
bulunması şarttır.”
Madde 21 – Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirebilmek 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 derneği ödeme güçlüğüne düşürecek
miktarda yapılamaz.
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