İSTANBUL LİMANI PROPELLER KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
A. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Madde 1 – Derneğin Adı:
İSTANBUL LİMANI PROPELLER KULÜBÜ DERNEĞİ
Madde 2 – Derneğin Merkezi: İstanbul
B. DERNEĞİN AMACI:
Madde 3 – Türk, Amerikalı ve diğer yabancı iş adamlarına, tanışma ve ekonomik, ticari ve
kültürel alanlarda fikir alışverişinde bulunma fırsatı sağlayan açık oturumlar tertip etmek, üyeler
arasında ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek, İstanbul ve bir bütün olarak Türkiye’nin
ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak.
Dernek yukarıdaki amacın gerçekleştirilmesi için aylık toplantılar, konferanslar düzenler.
C. DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:
Madde 4 – Üye olma:
Medeni haklarını kullanma ehliyetini haiz ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun özel hükümleri
gereğince dernek üyesi olmaları yasaklanmayan her kadın ve erkek Derneğe üye olabilir. Türk
vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan
başka o yabacının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için
ikamet şartı aranmaz.
Üyelik için yapılan müracaatta, Derneğe kayıtlı iki üye tarafından tavsiye imzası aranır. Yönetim
Kurulu tarafından en geç 30 gün içinde üyelik karara bağlanır. Yönetim Kurulu üye adaylarını red
veya kabul edebilir. Red halinde gerekçesini bildirmek mecburiyetinde değildir.
Madde 5 – Üyelik Çıkma:
Her üye, arzu ettiği zaman istifa sureti ile Dernek üyeliğinden çıkabilir. Bir üyenin istifası halinde
Dernekle ilgilisi kesilir. Ancak üyenin geçmiş aidat borcu varsa, bununla ilgili sorumluluğu devam
eder. İstifa eden üyelerin ilişkilerinin kesilmesi, yönetim kurulunca yerine getirilir.
Madde 6 – Üyelikten Çıkarılma:
Taahhüt ettiği aidatını veremeyenlerden Yönetim Kurulunca ödeme hususunda yapılan ihtara
rağmen 30 gün içinde aidatlarını ödemeyenler, Dernek tüzüğüne aykırı harekette bulunanlar ve
üyeler arasında nifak ve huzursuzluk yaratanlar Yönetim Kurulu kararı ile Dernekten ihraç
edilirler ve keyfiyet ilk Genel Kurul’a arz edilmek suretiyle Dernekle alakaları kesilir.
Kanunen derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin üyelikleri sona erer ve bu durumların
tespiti halinde Yönetim Kurulunca üyelik kayıtları silinir.

Madde 7 – Fahri Üyelik:
Yukarıdaki 6.cı maddede belirtilen asil üyelerden başka Derneğin fahri üyeleri de olabilir. Fahri
üyeler, Derneğin amacı uğruna değerli hizmetlerde bulunan veya kayda değer bir bağış yapmış
olan kimselerdir. Fahri üyeler, Dernekte faal bir görev alamayacakaları gibi seçme ve seçilme
hakları yoktur. Fahri üyelik Yönetim Kurulunun kararıyla verilir.
D. DERNEKLER GENEL KURULUNUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI:
Madde 8 – GENEL KURUL:
Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin toplanmasiyle iki yılda bir,
Haziran ayı içinde olağan, Yönetim ve denetim kurulun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek
üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim
Kurulunca çağrılır.
Madde 9 – ÇAĞRI USULÜ:
Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeleri en az 15 gün önceden, günü saati, yeri ve gündemi
bildirerek elektronik mesajla toplantıya çağırır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle
toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci
toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Madde 10 – TOPLANTI YETER SAYISI:
İlk Genel Kurul Dernek tüzüğüne göre, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının
katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci
toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki
katından az olamaz. Üyelerden her birinin diğer üyeyi temsil edebileceği hakkı hükmü
mahfuzdur.
Madde 11 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere, gün, yer ve saatte yapılır. Genel Kurula üyeler, Yönetim
kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Çoğunluk sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya
görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı
yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve 2 sekreter seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağı düzenler
ve başkanla birlikte imzalarlar, toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna
verilir.
Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır
bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması
zorunludur.

E – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 12 –
Aşağıdaki Hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi,
b. Yeni dönem bütçe müzakeresi, aynen veya değiştirilerek kabulü
c. Eski Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası,
d. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
e. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
f. Yıllık aidatın belirlenmesi
g. Gerektiğinde Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
h. Gerektiğinde Derneğin feshi ve fesih halinde Dernek mal ve paralarının sureti tasfiyesi,
i. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası.
F – YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ
– ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI:
Madde 13 – YÖNETİM KURULU:
Derneğin yürütme organıdır. Yedi asil ve yedi yedek üye olmak üzere Genel Kurul’ca gizli oy ile
seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu en az üç ayda bir defa olmak üzere başkanın davetiyle toplanır.
Madde 14 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki
vermek. Derneğin amacı doğrultusunda toplantılar düzenlemek.
b. Yönetim Kurulunca başka türlü karar verilmedikçe, resmi ve gayri resmî daireler ve
müesseseler nezdinde Derneği Başkan temsil eder.
c. Genel Kurul kararlarını uygulamak ve yürütmek
d. Kanunun tespit ettiği defterleri tutmak,
e. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait
bütçeyi hazırlamak Genel Kurula sunmak,
f. Derneğin gelir mevcudunu usulü dairesinde muhafaza ve yönetmek,
g. Genel Kurulu toplantıya davet etmek ve gündemi hazırlamak,
h. Bu tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
i. Derneğin borçlanması
Madde 15 – Yönetim Kurulu toplantılarında dört üye hazır olunca müzakereye başlanır ve
kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir.
Madde 16 – DENETİM KURULU:

Denetim Kurulu, Genel Kurulca iki yıl müddetle seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül
eder. Asil üyelikte bir boşalma olduğu taktirde, bu boşluk yedek üyelerden en fazla rey almış
olanından başlamak üzere doldurulur.
Madde 17 – DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
a. Derneğin amacına uygun bir şekilde, mevzuat ve tüzük hükümlerine göre yönetilmesinin
denetimi, icabında Yönetim Kurulunun yazılı olarak ikazı,
b. Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan
talep etmek, Kanunen selahiyeti olduğundan Genel Kurulu bizzat toplantıya davet etmek
c. Derneğin gelir ve giderlerini denetlemek,
d. Denetleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak,
e. Tüzük ve mevzuat hükümlerince denetleme kuruluna verilmiş sair işleri ve görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak.
Madde 18 – KURULLARA SEÇİLENLERİN BİLDİRİLMESİ:
Genel Kurulca seçimi izleyen bir ay içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve
Denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını, baba adlarını ve doğum
yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, Dernek merkezinin bulunduğu İl Dernekler
Müdürlüğüne ‘’Genel Kurul Sonuç Bildirimi’’ formu ile bildirilir.
G – DERNEĞİN ŞUBELERİ:
Madde 19 – Derneğin Şubesi yoktur.
H – DERNEĞİN GELİRLERİ – ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARLARININ
BELİRLENME ŞEKLİ:
Madde 20a. ÜYELİK YILLIK AİDATI: Aidat miktarı Genel Kurul toplantısında kararlaştırılır.
2020 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere Üye aidatı 600 (altıyüz) TL olarak
saptanmıştır. Aidat dönemi için takvim yılı esas alınacaktır.
b. ÜYELİK GİRİŞ ÖDENTİSİ: 2020 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere üyelik giriş
ödentisi 1500 (binbeşyüz) TL olarak belirlenmiştir.
c. Üyelerin bağışları, Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser ve
konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
Dernek Gelirleri 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre resmen belirlenmiş matbaalara
bastırılacak alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bağış ve ödenti
toplayacak kişi/kişiler Dernek yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Buna/Bunlara yetki belgesi
hazırlanır ve bu yetki belgesi, Dernekler Müdürlüğüne onaylatılır.

I – DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:
Madde 21 –
Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından
gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülesi
dayanışmanın güçlendirilmesi belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan
programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi için Denetleme Kurulunun tetkiklerine esas olmak
üzere Genel Kuruldan geçirilmek koşulu ile yönetmelik çıkarılarak yapılır.
J – TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:
Madde 22 –
Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’nün oyları ile alınır.
K – DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ:
Madde 23 –
Dernek Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin
feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az
2/3’nün hazır bulunması şarttır.
Fesih kararı için yine hazır bulunan üyelerin 2/3’nün oyu gereklidir. Derneğin feshi, yönetim
kurulu tarafından en geç beş gün içinde il Dernekler Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.
Fesih kararı için yine hazır bulunan üyelerin 2/3’nün oyu gereklidir. Derneğin feshi, yönetim
kurulu tarafından en geç beş gün içinde İl Dernekler Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.
Fesih kararı ile birlikte Derneğin para ve malları borçları ödendikten sonra ÇOCUK ESİRGEME
KURUMU’NA bırakılır.
Madde 24 - DERNEĞİN 5253 sayılı DERNEKLER KANUNUNA GÖRE TUTMAKLA YÜKÜMLÜ
OLDUĞU DEFTERLER:
1.
2.
3.
4.

Üye kayıt defteri,
Karar defteri,
İşletme hesap defteri,
Envanter defteri tutmak ve bu defterleri notere tasdik ettirmek zorundadırlar.

Madde 25 – TÜZÜKTE AÇIKLIK BULUNMAYA DURUMLAR:
Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri
mucibince hareket edilir.

