TÜM ÖĞRETMENLER BİRLEŞME VE
DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ :
Madde 1 — Tüm Öğretmenler Birleşme ve
Dayanışma Derneği adıyla bir dernek kurulmuştur.
Derneğin kısa adı (TÖB—DER), işareti güneş için
de yalımdır.
Madde 2 — Derneğin merkezi «Ankara», Tel
graf adresi «TÖB - GEN — ANKARA» dır. Dernek
illerde ve ilçelerde şubeler açar. Zorunlu durum
larda ve Yönetim Kurulunun karan ve izni ile
il ve ilçe merkezleri dışında da şubeler açabilir.
DERNEĞİN AMACI :
Madde 3 — Derneğin amacı; Atatürk dev
rimleri, insan Haklan Evrensel Beyannamesi ile
Anayasamızın millî, demokratik, lâik ve sosyal hu
kuk devleti kapsamı içinde, üyelerinin tüm ekono
mik, sosyal ve özlük haklarını koruyup geliştirerek
birleşmelerini ve dayanışmalarım sağlamaktır.
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DERNEĞİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR :
Madde 4 — Dernek amacını gerçekleştirmek
için şu işleri yapar
a) Eğitim-öğretim hlzîmetinde çalışanları ilgi
lendiren meslek sorunlarının çözümlenmesi, mesle
kî gelişmenin sağlanması, üyelerinin personel huku
kundan doğan haklarının üyeleri yararına en uygun
şekilde gerçekleştirilmesi ve bunlardan başka yeni
hakarın elde edilmesi için çalışmak ve bu hakarım
savunmak,
b) Eğitim mesleğinin, çağdaş eğitim-öğretim
ilkeleri, öğretmen hak ve ödevleri, yurt sorunları,
insan hakları ve Anayasa hükümleri yönünde dai
ma gelişebilfnesi için incelemeler yapmak, Öneriler
hazırlamak, bu önerileri ilgili kurumlara ve kamu
oyuna kabul ettirmeye çalışmak.
c) Adlî ve idarî işlemlerden ötürü zarara uğrayan üyelerinin Özel yönetmeliğine göre geçim
güvenlikerini sağlamak.
ç) Ölüm, kaaa, hastalık hailleri ile doğal afetler
karşısında, üyelerine ve yakınlarına özel yönetmeli
ğe uygun olarak karşılıklı ve karşılıksız; maddî yar
dımlar yapmak.
d) Üyelerinin ve yakınlarının boş zamanlarını
ve tatillerini iyi ve faydalı şekilde geçirmeleri ve
sağlıkları için kâr amacı gütmepnek şartiyle dinlen
me yerleri,: kitaplıklar kurmak ve özel yönetmelik
lerine göre yönetmek.
e) Dernek merkez ve şubelerinin ihtiyacını
karşılamak üzere taşınmaz mallar edinmek.
fi Üyelerinin mesleki bilgüerini ve ( yeterlikle
rini geliştirmek ve aralarında iyi ilişkiler kurulma-
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smı sağlamak amacıyla konferanslar, seminerler
toplantılar, yayınlar yapmak ve eğlenceler düzenle
mek.
ÜYELİK — GİRME — ÇIKMA — ÇIKARIL
MA :
Madde 5 — Medenî haklara,' sahip ve 18 yaşı
nı bitirmiş olanlardan aşağıdaki koşulları taşıyan
lar, derneğe üye. olabilirler:
a) Her çeşit resmî eğitim kurumlarında ve ti
ni versitelerde eğitim-öğretim işleriyle uğraşanlar,
b) öğretmenlik sıfatını kazanmış olup da
Millî Eğitim Örgütünün çeşitli kademelerinde büro
hizmeti görenler ve öteki devlet kuruluşlarında eği
timle görevli olanlar,
'c) öğretmenlik sıfatını kazanmış olup da baş
ka devlet hizmetlerinde veya işlerde çalışanlar,
ç) a, b, ve c fıkralarındaki özellikleri kazan
mışken emekliye aynlanüar,
d) Millî Eğitim örgütüyle üniversitelerde çalir
şan memur ve hizmetlilerden tutum ve davranfelariyle bu derneğe zararlı olmayacakları konusunda
üyelerden ikisini^ olumlu ve yazılı tanıklığını alan
lar.
Madde 6 — 5. Maddedeki koşulları taşıyıp da
üye olmak isteyenler, örneğine uygun giriş bildiri
mini doldurur; ödentilerini mutemetleri tarafından
kestirerek dernek şubesine gönderileceğine ilişkin
belgeyi bu bildiriye ekliyerek girmek istediği şube
ye gönderir ve Üyeliğe alınmalarını isterler. Şube
Yönetim Kurulları üyelik için başvuranların dilek
lerini en geç 30 gün içinde1 karara bağlar; düzen5

lenecek kimlik kartım ilgiliye gönderir. Görev yerin
de şube açılmamış olanlardan üye olmak isteyen
ler ulaşım ve haberleşme bakımından en yakın şu
beye üye olabilirler.
Üyelerin ödeyecekleri yıllık
ödenti tutan
120.00 TL. dır. Bu para her ay eşit taksitlerle ödenir.
ÜYELİĞİN SONA

ERMESİ :

Madde 7 — Üyelikten ayrılmak isteyenler, ay
rılmak istediğini yazılı olarak bağlı bulunduğu şu
beye bildirdikleri tarihten itibaren üyelikten ayrıl
mış sayılırlar.
ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

:

Madde 8 — Dernek üyeliği aşağıdaki durum
larda kendiliğinden düşer:
a) Ölmek,
b) Yargı yerlerince ağır hapis cezasına veya
taksirli suçlar hariç olmak, üzere beş yıldan fazla
hapis cezasına veya yüz kızartıcı suçlardan mahkûm
edilmiş olmak.
ÜYELİKTEN

DÜŞÜRÜLME

:

Madde 9 — Aylık ödentisini 3 ay üst üste öde
meyen üyeler şube yönetim kurulunca taahhütlü
bir mektupla uyarılır ve ödentisini ödemek üzere
30 gün süre verilir. Buna rağmen birikmiş ödenti
lerini ödemeyenlerin üyeliği şube yönetim kurulunca
düşürülür ve durupı kendisine yazılı olarak bildiri
lir.
6

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
Madde 10 — Derneği yıkıcı faaliyette bulunan
lar, şube yönetim kurulunun önerisi ile Onur Ku-.
rulu disiplin yönetmeliği hükümlerine göre üyeyi
aklar ya da üyelikten çıkarır. Genel Kurullarca
seçilen yöneticilerin bu tür eylemlerde bulunmaları
halinde durumlan kendi kurullarınca incelenerek
düzenlenecek belgeleri dernek Onur Kuruluna ileti
dir. Üyelikten çıkarılma kararma karşı ilgililer der
nek Genel Kuruluna itiraz edebilirler.
Madde 11 — Üyelik sıfatını herhangi bir ne
denle yitirenler, üyeliklerinin sona erdiğini bildiri
len tarihe kadar ödemedikleri takdirde, üyelik hak
ları ödentinin ödenmediği günden itibaren kalkmış
sayılır.
Madde 12 — Üyelikten
ayrılan kimselerin
Dernek tarafından kurulan kooperatif, yardım san
dığı, sigorta kurumu gibi üyelik ödentisi ile ilgili
bulunmayan işletmelerdeki hakları bu kurumların
özel yönetmelik ve statülerinde saptanan esaslara
göre saklı kalır.
DERNEĞİN ORGANLARI :
Madde 13 — Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Merkez Yürütme Kurulu,
d.) Denetleme Kurulu,
e) Onur Kurulu,
f) Şubeler ve organları.
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GENEL KURUL :
Kuruluş :
Madde 14 — Genel Kurul Derneğin en yetkili
organıdır. Seçilmiş ve doğal delegelerden kurulur.
a) Seçilmiş delegeler : Her şubenin genel ku
rulu 250 üyeye kadar bir, 500 üyeye kadar iki,
1000 üyeye kadar üç, 2000 üyeye kadar dört ve
üye sayısı 2000'den fazla olan şubeler beş delege
seçer. Delegeler en geç toplantı tarihinden 15 gün
Önce seçilir ve kendilerine Genel Merkezce delege
kartı verilir.
b) Doğal delegeler: Merkez Yürütme Kurulu ve
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Ku
rulu üyeleri Genel Kurulun doğal delegeleridir.
Toplanma Zamanı :
Madde 15 — Genel Kurul, biri olağan, diğeri
olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan
toplantılar iki yılda bir, Temmuz; veya Ağustos ay
lara içinde yapılır. Yönetim ve Denetleme Kurulla
rının gerekli gördüğü hallerde bu kurulların kararı
ile yahut dernek üyelerinin l/5'inı n imzası Üe
Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca
çağrılırlar.
Çağırı Usulü :
Madde 16 — Yönetim Kurulu. Dernek tüzüğü
ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyele
rin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak de
legeler en az 10 gün önceden toplantının günü, sa8

ati, yeri ve gündemi iki gazete ile ilân edilmek
suretiyle toplantıya çağrılır ve keyfiyet mahallî ida
re âmirine yazı ile bildirilir.
Toplantı geri bırakıldığı taktirde üyeler ikinci
toplantı tarihinden en az 5 gün Önceden, geri bı
rakılma sebepleri ile, toplantının günü, saati, yeri
durum ve. gündemi gazate ile ilân edilerek yeniden
çağrılır ve durum mahallî idar âmirine yazı ile bildi-'
rilir. Genel Kurul Toplantıları birden fazla geri bıra
kılamaz. Genel Kurul Toplantıları Dernek merkezi
nin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılmaz.
Toplantı Yeter Sayı ve Yapılış Usulü :
Madde 17 — Genel Kurul, genel kurula katüma hakkı bulunan üyelerin yandan bir fazlasının
katılmasıyla toplanır, ilk toplantıda yeter sayı
sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz
ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı
demek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tara
sayılan toplamının iki katından aşağı olmaz.
Madde 18 — Dernek genel kurulu toplantıları,
ilânda belirtilen ve mahallî idare amirliğine bildiri
len, gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katı
lacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen Üste
deki adları hizasına imza ederek toplantı yerine
girerler. Toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya gö
revlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri
tarafından açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş ol
ması toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere
bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile yazoıan
üye seçilir.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler
Yönetim Kuruluna verilir.

Madde 19 — Genel Kurul toplantısında yalnız
gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak top
lantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri ta
rafından görüşülmesi istenilen hususların gündeme
konulması zorunludur.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
Madde 20 — Aşağıda yazılı hususlar Genel
Kurulca görüşülüp, karara bağlanır.
a) Dernek organlarının
seçipni (Yönetim
Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Denetleme Ku
rulu ve Onur Kurulu).
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Dernek genel kurulunca seçilen organların
çalışma raporlarını incelemek, kurulları
aklamak
aynen veya değiştirerek kabul etmek,
ç) Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp,
aynen veya değiştirerek kabul etmek.
d) Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz mal
ların satm alınması, satılması, bağışlanması veya
devredilmesi hususunda Merkez Yürütme veya Yö
netim Kurullarına yetki vermek.
e) Derneğin federasyona veya konfedarasyona
katılması ya da ayrılmasına karar vermek.
f) Bakanlar Kurulundan izin almak suretiyle
Derneğin uluslararası faalliyette bulunmasına, yurt
dışındaki dernek veya kuruluşlara Üye olarak katıl
masına, ya da ayrılmasına karar vermek.
g) Dernekten çıkarılan üyelerin İtirazlarını in
celemek ve karara bağlamak.
h) Dernekler Yasasında yazılı genel hükümler
le tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak,
ı) Derneğin feshine karar vermek.
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Madde 21 — Fesih için Dernekler Yasasının
43. maddesine uyulur. Diğer bütün kararlarda salt
çoğunlukla yetinilir. Dernek organlarının seçiminde
gizli oylama, diğer çalışmalarda açık oylama yapı
lır. Gerekli görüldüğü hallerde gizli oylama kararı
alınır ve uygulanır.
YÖNETİM KURULU
Madde 22 — Yönetim Kurulu derneğin ikinci
derecede yetkili karar organıdır. Seçilmiş ve doğal
üyelerden oluşur.
a) Seçilmiş üyeler : Genel Kurul, Genel Yö
netim Kuruluna iki yıl için 20 asil ve 10 yedek
üye seçer. Asil üyeler sayısında azalma olduğun
da oy sırasına göre yedek üyeler alınır.
b) Doğal üyeler : Merkez Yürütme kurulu
üyeleri İle, bunlardan kendi istekleri olmaksızın
Ankara dışına nakledilenler seçime kadar Yöne
tim Kurulunun doğal üyesidirler.
c) Yönetim Kurulunun başkanı, dernek genel
başkanıdır. Başkanın katılmadığı toplantıları ge
nel başkan yardımcısı yönetir.
Görev ve Yetkileri ;
Madde 23 — Yönetim Kurulunun görev ve
yetkilen şunlardır.
a) Genel Başkan ve Genel Başkan Yardım
cısını Yönetim ve Merkez Yürütme Kurullarının
ilk ortak toplantısında 34. madde uyarınca Mer
kez Yürütme Kurulu üyeleri arasında seçer.
b) Merkez Yürütme Kurulu ile birlikte altı
aylık çalışmaları gözden geçirir. Kanun, tüzük
11

hükümleri ve genel kurulun direktifleri içinde ka
rarlar alır.
c) Yıllık dönem için hazırlanan bütçe ve tasarı
sını ve kadro çizelgesini düzenler ve Genel Kuru
lun onayına sunar.
ç) Her türlü işlenme ve tesislerin kurulması
na karar verir ve bunların statülerini hazırlar.
d) Tüzüğü geliştirir ve Genel Kurulun onayına sunar.
e) Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanmış
yönetmeliklere son şeklini vererek onaylar.
f) Gerektiğinde bütçeden aktarmalar yapar.
g) Çalışma raporunun genel kurul toplantı
sından en az 10 gün önce şubelere ve temsilcilere
gönderil.
i) Zorlayıcı nedenlerle genel kurul toplana
madığında derneğin feshi ve tüzük değişikliği dı
şındaki tüm kararları alabilir.
j) Tüzüğün diğer maddelerinin kendisine
yüklediği görevleri yerine getirir.
Toplanması :
Madde 24 — Yönetim Kurulu Genel Başkan
veya Yardımcısının başkanlığında yılda en az iki
kez olağan toplanır. Bu toplantı gündem madde
leri bitinceye kadar sürer.
Toplantının yeri, günü ve gündemi Merkez
Yürütme Kurulunca saptanır. Toplantının günde
mi ve çalışma raporları 1 gün önceden üyelere
gönderilir. Üye sayısının l/5"înin istediği husus
lar gündeme konur. Yönetim Kurulu üyelerine
zorunlu giderler içi n yolluk ödenir.
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Madde 25 — Yönetim Kurulu, Genel Başka
nın çağrısı veya Merkez Yürütme Kurulu kararı
ya da kendi üyelerinin 1/3'ünün yazılı isteği üzeri
ne en geç 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağ
rılır.
Madde 26 — Toplantılar yandan bir fazla
üyenin katılmasıyle yapılabilir. Kararlar salt ço
ğunlukla alınır. Oylar eşit olduğunda oturum baş
kanının katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.
Madde 27 — Yönetim Kurulu üye sayısı bo
şalmalar nedeniyle yedeklerinin de getirilmesin
den sor.ra üye tam sayının yarısından aşağı dü
şerse, genel kurul, mevcut Yönetim Kurulu veya
Denetleme Kurulu Üyelerince bir ay içinde top
lantıya çağrılır.
MERKEZ YÜRÜTME KURULU

:

Kuruluşu :
Madde 28 — Merkez Yürütme Kurulu Der
neğin yürütme organıdır. Genel Kurulun Ankara
merkezinde görevli dernek üyeleri arasından iki yıl
için seçeceği 9 asil ve 9 yedek üyeden meydana
gelir.
Merkez Yürütme Kurulu ilk toplantısında ge
nel sekreter, genel sayman ve genel sekreter yar
dımcılarını salt çoğunlukla seçerek iş bölümü ya
par.
Merkez Yürütme Kurulunun başkanı Genel
Başkandır. Onu n bulunmadığı hallerde Genel
Başkan Yardımcısı, onu da bulunmadığı hallerde
Genel Sekreterin başkalığında toplanarak günde
mindeki maddeleri görüşür ve karara bağlar.
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Görev ve Yetkileri :
Madde 29 — Merkez Yürütme Kurulunun
görev ve yetkileri şunlardır:
a) Tüzük hükümlerini, genel kurul ve Yö
netim Kurulu kararlarını uygular.
b) Yönetim Kurulunca düzenlenip, genel ku
rulca onaylanan kadro çizelgesine göre memur ve
hizmetli atar.
c) Her türlü satın alma, satma ve masraf
işlemlerini yapar.
ç) Bütçeyi, çalışma programlarını, yönetmelik
ve statüleri, her çeşit önerileri hazırlayıp Yöne
tim Kumuna sunar.
d) Dernek şubelerinin açılmasına karar ve "
şube kurucularına yetki verir.
e) Derneğin kurduğu her türlü işletme ve te
sislerin çalışmalarını yürütür.
f) Derneğin yürütme ile ilgili her türlü çalış
malarını yasa hükümlerine göre düzenler.
Toplanması :
Madde 30 — Merkez Yürütme Kurulu haf
tada en az bir defa olmak üzere ve önceden karar
laştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır. Görüş
me gündemini Genel Sekreter, o bulunmadığı za
man yardımcısı hazırlar. Ancak üyelerden üç ki
şinin yazılı olarak istediği hususlar da gündeme
konur.
Genel Başkan, onun bulunmadığı hallerde
Genel Başkan Yardımcısı, onun da bulunmadığı
haVerde Genel Sekreter, Merkez Yürütme Kurulu14

nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca üç üyenin yazılı isteği üzerine Merkez Yürütme Ku
rulu Genel Başkan, Yardımcısı veya Genel Sek
reter tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
Madde 31 — Toplantılar yandan bir fazla üyenin iştiraki ile yapılabilir. Kararlar salt çoğun
luk oyu ile alınır. Oyların eşit olması halinde top
lantı başkanının katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.
Madde 32 — Merkez Yürünme Kurulu üye
lerinden biri ya da tümü herhangi bir nedenle gö
revden aynlırsa yedek üyeler oy sırasına göre asil
üyeliğe gelir, özürsüz olarak üst üste üç veya yıl
da toplam 10 toplantıya katdmayaa üyeler Mer
kez Yürütme Kurulu üyeliğinden düsmüs sayılır
lar.
Madde 33 — Merkez Yürütme Kurulu üye
sayısı boşalmalar nedeniyle, yedeklerinin de getiril
mesinden sonra üye tam sayısının yansından aşağı
düşerse Yönetim Kurulu; Mevcut Merkez Yürütme
Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri
tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.
GENEL BAŞKAN :
Madde 34 — Genel Başkan, Merkez Yürütme
Kurulu üyeleri arasından, Yönetim ve Merkez
Yürütme Kurullarının ilk ortak toplantısında 2/3
çoğunlukla seçilir, ilk iki turda 2/3 çoğunluk sağîanamazsa, diğer turlarda salt çoğunlukla yetinilir.
Madde 35 — Merkez Yürütme Kurulu üye15

lerinin yarıdan bir fazlası veya Yönetim.' Kurulu
üyelerinin 1/3'ünün yazılı güvensizlik önerileriy
le Yönetim ve Merkez Yürütme Kurullarının or
tak toplantısında Genel Başkan hakkında görüş
me açılır. Görüşme sonucunda Genel Başkan
hakkında güven oylaması yapılır. Bu oylamada
ortak kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu gü
vensizlik beyan ederse,
Genel Başkan çekilmiş
sayılır. Aynı toplantıda yeniden 34. maddeye göre
Genel Başkan seçimi yapılır.
Genel Başkanın Görev ve Yetkleri :
Madde 36 — Genel Başkan her türlü kurum
lara ve şahıslara karşı derneği birinci derecede
temsil eder. Derneğin Genel Kurulu île Denetleme
ve Onur Kurulları dışında kalan bütün organ ve
bürolarının başkanı ve birinci derecede üstüdür.
Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurul
larının verdiği yetkileri kullanır. Dernek çalışma
larının düzenli yürütülmesini sağlar. Genel Baş
kanlığın boşalması halinde, bu görevi Yönetim
ve Merkez Yürütme Kurullannın ilk ortak top
lantısına kadar Genel Başkan Yardımcısı yürütür.
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI :
Madde 37 — Genel Başkan Yardımcısının se
çimi ve düşürülmesi. Genel Başkan hakkında uy
gulanan 34 VD 35. maddelere göre yapılır.
Görev ve Yetkileri :
Madde 38 — Başkanın
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bulunmadığı

veya

Başkanın görevlendirdiği hallerde Merkez Yürüt
me Kurulu ile Yönetim Kurulu toplantılarına baş
kanlık eder.
Yönetim ve Merkez Yürütme Kurulları karar
larının uygulanmasında Genel Başkana karşı bi
rinci derecede yardımcı ve sorumludur.
Genel Başkanın olmadığı hallerde Genel
Başkanlığın yetki ve görevlerini yükümlenir ve yü
rütür.
GENEL SEKRETER

:

Madde 39 — Tüzüğün 28. maddesine göre
Merkez Yürütme Kurulu tarafından seçilir. Genel
Sekreter genel merkezde bulunan bütün çalışma
bölümlerinin üstüdür. Yardımcıları üe birilikte,
tüzük, genel kurul, Yönetim ve Merkez Yürütme
Kurulu kararlarına göre derneğin her türlü yazış
malarını düzenli şekilde yürütür. Dernek büroları
arasında uyumlu çalışmayı sağlar. Merkez Yürüt
me Kurulunun kendisine verdiği diğer işleri yapar.
GENEL SAYMAN :
Madde 40 — Merkez Yürütme Kurulu ilk
toplantısında bir genel sayman seçer. Genel Say
man: Derneğin para işlerinde birinci derecede
sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneğin gelirlerinin, üye ödentilerinin
zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlamak,
vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlem17

leri yapmak, zorunlu defterlerin düzenli şekilde
günu-gününe tutulmasını sağlamak.
b) Dernek adına yapılacak bütün giderlerin
dernek tüzüğüne, genel kurul, Yönetim ve Mer
kez Yürütme Kurulu kararlarına, yönetmeliklere.
bütçe ve kadro cetvellerine uygunluğu bakımın
dan denetimini yapmak. —
c) Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir
hafta içinde tamamlanması koşuluyla bin liraya
kadar harcamalar yapmak.
ç) Derneğin bütün mallarından, parasından
birinci derecede sorumlu olup, demirbaş def
terinin tutulmasını sağlamak.
d) Merkez Yürütme ve Yönetim Kurulunun
vereceği görevleri yapmak.
DENETLEME KURULU :
Madde 41 — Denetleme Kurulu dernek üye
leri arasından üç asü, üç yedek üye olarak seçilir.
Denetleme Kurulu seçildikten sonra en geç bîr ay
içerisinde toplanarak kendi arasında bir başkan
seçer. Kurul kendi başkanının çağrısı üzerine yıl
da en az iki defa toplanır. Yönetim ve Merkez
Yürütme Kurulunun isteği üzerine de denetleme
yapar.
Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Madde 42 — a) Derneğin bütün çalışmaları
nın tüzük, genel kurul ve Yönetim Kurulu ka
rarlarına uygun olup olmadığını inceler ve gerekli
uyarıları yapar.
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b) Denetleme Kurulu, yapacağı denetleme
sonuçlarını bir rapor haline getirir, bu raporlarda
saptadığı eksik
ve
aksakların,
düzeltilmesini
Yürütme ve Yönetim Kurulundan ister. Denetleme
yılda ikiden az olamaz.
ONUR

KURULU

:

Seçimi, Asil ve Yedek Üye Sayısı :
Madde 43 — Onur Kuruluna
yedek üye seçilir.

üç asil ve iki

Görev ve Yetkileri :
Madde 44 — Onur Kurulu, Disiplin Yönet
meliğine göre çalıçır. Dernek Yönetim Kurulu ya
da şube yönetim kurullarınca Onur kuruluna sevkedilen üyelerinin disiplin işlerini görüşür ve ka
rara bağlar.
TEMSİLCİLER

:

Madde 45 — Şubelerle genel merkez arasın
daki ilişkilerin düzenli yürütülmesini sağlamak amacı ile temsilciler atanır. Temsilcilerin atanma
usulleri, görevleri, sayıları bir
yönetmelikle belir
tilir.
ŞUBELER — KURULUŞLARI —
VE YETKİLERİ — ORGANLARI :

GÖREV

Madde 46 — Dernekler Yasası ve dernek tü
züğüne göre gerekli koşulları taşıyan en az beş
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kişi şube açmak için genel merkeze başvururlar,
verilen yetki ile şubeyi kurarlar. Kurucu yönetim
kurulu seçimle gelmiş şube yönetim kurullarının
yetkilerine sahiptir.
Madde 47 — Genel hükümleri, dernekler ya
sası, tüzük, şubeler yönetmeliği, dernek ve şube
genel kurul kararları, genel merkezi genelge, duyu
ru ve direktiflerine göre Yönetim Kurulu seçilin
ceye kadar, bu kurulun görev ve yetkilerine sahip
tir.
Çalışmaları yukarıdaki hükümlere uygun ol
mayan ya da yeterli görülmeyen şube yönetim ku
rullarına, Merkez Yürütme Kurulunca işten el
çektirilebilir. Bu durumda eksiklik ve aksaklıkları
gidermek ve şubeyi en geç iki ay içinde genel ku
rula götürmek üzere geçici bir yönetim kurulu
görevlendirilir.
Şube Organları :
Madde 48 — Şube genel kurulunun kuruluşu,
görev ve yetkileri şunlardır:
a) Şube genel kurulu, şubenin üyelerinden
oluşur.
b) Şube genel kurulu her yıl olağan olarak
toplanır. Dernek genel kurulunun olağan toplan
tısının yapıldığı yıllarda yapılacak şube genel ku
rulları dernek genel kurullarından en az 15 gün
önce toplanır. Olağan dernek genel kumlunun
yapılmadığı yıllarda yapılan şube genel kurulla
rında delege seçimi yapılmaz.
c) Şube genel kurulu, genel hükümlerde, der
nekler kanununda ve bu tüzükte şubeler için be20

lirtilen tün yetklere sahiptir. Şubenin gelir ve gi
derlerini, çalışmalarım inceler, sorumlu organları
aklar ya da mahkemeye şevklerine karar verir.
ç) Şube organları, şube genel kurullarınca
seçilir.
d) Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu
karan ile veya üyelerin 1/5'inin yazılı basvurması
üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü olarak
toplantıya çağrılır.
Madde 49 — Şube yönetim kumlunun kuru
luşu, görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yönetim kuruluna beşi asil ve üç yedek
üye seçilir.
b) Şube için bu tüzüğün 23. maddesinde ve
şubeler yönetmenliğinde belirtilen yetkilere sahip
tir. Bölgesinde derneği temsil eder. Genel Merkez
tarafından verilecek görevleri yapar.
Şube iç organları kurar, iç Yönetmelikleri
hazırlar ve uygular.
Denetçi ve Görevleri :
Madde 50 — Şube genel kurulu, denetleme
işlerini yürütmek Üzere bir asil, bir yedek denetçi
seçer. Şube için bu tüzüğün 42. maddesinde be
lirtilen görev ve yetkilere sahiptir.
Şube Disiplin IşHeri :
Madde 51 — Şube disiplin işleri, tüzükte be
lirtilen yetkili organlarca hazırlanıp, uygulanmaya
konulan disiplin yönetmeliğine göre yürütülür.
BÜROLAR-.
Madde 52 — Tüzük hükümleri ve genel yö
netim kurulu kararı ile yeteri kadar büro, kurulur.
Her büroda kadro çizelgesine uygun olarak Mer21

kez Yürütme Kurulu karan ile yeteri kadar perso
nel çalıştırılır. Büroların kuruluşları, göreceği hiz
metler veya hizmetlerin nasıl yapılacağı, bürolar
da çalıştırılacak personelin nitelik, görev ve yetki
ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle saptanır.
MALİ HÜKÜMLER :
Madde 53 — Derneğin gelirleri şunlardır:
a) Üye ödentileri,
b) Dernekçe tertiplenen eğlence, tetmsil, kon
ser, spor karşılaşmaları ve buna benzer çalışmaz
lardan sağlanan gelirler.
c) Bağış ve yardımlar,
Madde 54 — Şube yönetim kurulları şube ay
lık ödenti tutarının yarısını eti geç her ayın yir
misine dek genel merkezin hesabına gönderirler.
Dernek merkezi zorunlu durumlarda) ve dernek
olanaklarına göre şubelere maddî yardımda bulu
nabilir.
Madde 55 — Derneğin paraları ulusal ban
kalardan birine yatırılır. Bankadan para, Genel
Başkan, Genel Sekreter ya da yardımcılarıyla Ge
nel Saymandan ikisinin ortak imzalarıyla çekilir.
Merkez Yürütme Kurulunun saptayacağı kadar
para, Saymanın sorumluluğu altında dernek kasa
sında bulundurulur.
ORTAK HÜKÜMLER :
Madde 56 — Merkez Yürütme Kurulu ile
Yönetim Kurulunda görevlilerin seçimi ve güven
oylamaları gizli oyla yapılır. Tüzükte başka hü
küm bulunmayan hallerde dernek organlarının ka22

rarlarmda salt çoğunluk aranır. Oyların eşitliği
durumunda Baskanın katıldığı taraf çoğunluğu sağ
lar.
Yönetim, Merkez Yürütme ve Denetleme Ku
rulu üyeleri, dernek genel kurulunda, şube yöne
tim kurulu üyeleri ve şube denetçisi, şube genel
kurulunda aklama için yapılan oylamaya' katıla
mazlar.
Madde 57 — Dernek tüzüğü, genel kurula
katılması gerekli üye sayısının salt çoğunluğunun
katıldığı toplantıda salt çoğunluğun kabul oyu ile
değiştirilebilir;
Derneğin Feshi ve Malların Tasfiyesi :
Madde 58 — Derneğin feshi için birinci top
lantının açılmasında üçte iki çoğunluk aranır. Bu
çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertelenir. İkinbi
toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Her iki halde
feshe karar verebilmek için toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin fesih istemi yönünde oy kul
lanması gerekir.
Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar ve
ren genel kurul, malları, parası, alacakları amacı
na uygun başka bir meslek örgütüne devreder.
Böyle bir örgüt bulunmadığında meslek Örgütü
koşulu aranmaz.
Madde 59 — Şube yönetim kurulu üyeleri ile
şube denetçileri derneğin merkez organlarında gö
rev alabilirler.
Madde 60 — Derneğe yeni giren üyeler, zo
runlu ve geçici durumlar dtemda derneğin her türlü
yardımlarından ancak altı ay sonra " yararlanmahakkım elde ederler.
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Madde 61 — Derneğin
tutacağı
defterler
şunlardır: Üye kayıt defteri, gelen-gideıı yazılar
defteri, demirbaş defteri, gelir-gider defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço defteri, Merkez Yürüt
me kurulunun gerekli gördüğü defterler ve dos
yalar.
Defterlerin noterden tasdik olunması zorun
ludur.
Madde 62 — Herhangi bir nedenle kapanan
şubenin defterleri, kayıtları, taşınır ve taşınmaz
malları ile parası genel merkeze teslim edilir.
Teslim işlemi şubenin son yönetim kurulunca
yapılır. Mal ve paraların teslim edilmemesi veya
eksik teslim" edilmesi halinde şubenin son yönetim
kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorum
lu tutulur. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa bu
para ve mallar yeni şubeye devredilir.
Madde 63 — Bu tüzükte belirtilmeyen konu
larda genel hükümlere ve dernekler kanununa gö
re hareket edilir,
- Geçici Madde 1 — Merkez Yürütme Kuru
lunun başvurması üzerine Bakanlar Kurulunca
izin verildiği takdirde tüzüğün 1. maddesindeki
derneğin adı, TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BİR
LEŞME VE DAYANIŞMA DERNEĞİ T ö B —
DER) olarak değiştirilecektir.
Geçici Madde 2 — 8. 9. 10 Temmuz 1974
tarihlerinde yapılacak 2. Olağan Genel Kurulda
dernek organları seçimleri bu tüzük hükümleri uya
rınca yapılır.
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