
TÖB—DER 

TÜM ÖĞRETMENLER BİRLEŞME VE 

DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ : 

Madde 1 — Tüm Öğretmenler Birleşme ve 
Dayanışma Derneği adiyle 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 iller
de ve ilçelerde şubeler açar. Zorunlu durumlarda 
ve Yönetim Kurulunun kararı ve izni ile il ve ilçe 
merkezleri dışında da şubeler açabilir. 

DERNEĞİN AMACI : 

Madde 3 — Derneğin amacı; Atatürk Devrim
leri, İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi ile, Ana
yasamızın millî, demokratik, lâik ve sosyal hukuk 
devleti kapsamı içinde, üyelerinin tüm ekonomik, 
sosyal ve özlük haklarını koruyup geliştirerek birleş-
mîlerini ve dayanışmalarını sağlamaktadır. 
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DERNEĞİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR : 

Madde 4 — Dernek bu amacını gerçekleştirme* 
için gerekli çalışmaları yapar; amacı dışında başk3 
konuyla uğraşamaz. 

ÜYELİK - GİRME - ÇIKMA - ÇIKARILMA : 

Madde 5 — Medeni haklara sahip ve 18 yaşını 
bitirmiş olanlardan aşağıdaki koşulları taşıyanlar, der
neğe üye olabilirler. 

a) Her çeşit resmi eğitim kurumlarında ve 
üniversitelerde eğitim-öğretim işleriyle uğraşanlar, 

b) öğretmenlik sıfatını kazanmış olup da Millî 
Eğitim örgütünün çeşitli kademelerinde büro hizme
ti görenler ve öteki devlet kuruluşlarında eğitimle 
görevli olanlar, 

c) Öğretmenlik sıfatını kazanmış olup da başka 
devlet hizmetinde veya başka işlerde çalışanlar, 

ç) a, b ve c fıkralarındaki özellikleri kazan
mışken emekliye ayrılanlar, 

d) Millî Eğitim örgütüyle üniversitelerde ça
lışan memur ve hizmetlilerden tutum ve davranış
larıyla bu derneğe zararlı olmıyacaklan konusunda 
üyelerden ikisinin olumlu ve yazılı tanıklığını alanlar. 

Madde 6 — 5. Maddedeki koşulları taşıyıp da 
üye olmak isteyenler, örneğine uygun giriş bildiri-
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mini doldurur; ödentilerini mutemetleri tarafından 
kestirerek dernek şubesine gönderileceğine ilişkin 
belgeyi bu bildiriye ekleyerek girmek istediği şu
beye gönderir ve üyeliğe alınmalarını isterler. Şube 
Yönetim Kurulları üyelik için başvuranların dilekleri
ni en geç otuz gün içinde karara bağlar; düzenlene
cek kimlik, kartını ilgiliye gönderir. Görev yerinde 
şube açılmamış olanlardan üye olmak isteyenler, 
ulaşım ve haberleşme bakımından en yakın şubeye 
üye olabilirler. 

Üyelerin ödeyecekleri yıllık ödenti tutarı 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 şube
ye bildirdikleri ayın sonundan itibaren üyelikten 
ayrılmış sayılırlar. 

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ : 

Madde 8 — Dernek üyeliği aşağıdaki durum
larda kendiliğinden düşer : 

a) Ölmek, 

b) Adlî yargı mercilerince ertelenmeksizin 
kesin hükme bağlanmış cezası medeni haklarını 
kullanmayı önleyici bir suçtan dolayı mahkûm ol
mak. 
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ÜYELİKTEN DÜŞÜRÜLME : 

Madde 9 — Aylık ödentisini üç ay üst üste 
ödemeyen üyeler şube yönetim kurulunca tahahütlü 
bir mektupla uyarılır ve ödentisini ödemek üzere 
30 gün süre verilir; buna rağmen birikmiş ödenti
leri ödemeyenlerin üyeliği şube yönetim kurulunca 
düşürülür ve durum kendisine yazılı olarak bildirilir. 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA : 

Madde 10 — Derneği yıkıcı faliyejte bulunan
lar, dernek tüzüğü ve buna bağlı yönetmelik hüküm
lerine aykırı hareket edenler, şube yönetim kuru
lunun önerisi ile şube onur kurulunca üyelikten çı
karılırlar. Şube Onur Kurallarının verdiği çıkarma ka
rarı. Dernek Onur Kurulunca itiraza ihtiyaç olmak
sızın, incelenerek onaylanır veya reddedilir. Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri ile Dernek Genel kurulunca 
seçilen yöneticiler hakkında ancak TÖB—DER Onur 
Kurulu karar verebilir. Üyelikten çıkarma kararlarına 
karşı ilgililer Genel Kurulda itiraz edebilirler. 

Madde 11 — Üyelik sıfatını herhangi bir ne
denle yitirenler, üyeliklerinin sona erdiğini bildirilen 
tarihe kadar olan ödentilerini ödemedikleri takdirde, 
üyelik hakları ödentinin ödenmediği günden itibaren 
kalkmış sayılır. 

Madde 12 — Üyelikten ayrılan kimselerin Der
nek tarafından kurulan kooperatif, yardım sandığı, 
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sigorta kurumu gibi üyelik ödentisi ile ilgisi bulun
mayan işletmelerdeki hakları, bu kurumların özel yö
netmelik ve statülerinde saptanan esaslara göre sak
lı kalır. 

DERNEĞİN ORGANLARI : 

Madde 13 — Derneğin Organları Şunlardır : 

a) Genel Kurul 

b) Yönetim Kurulu 

c) Denetleme Kurulu 

ç) Danışma Kurulu 

d) Onur Kurulu 

e) Şubeler ve Organları. 

GENEL KURUL : 

Kuruluş : 

Madde 14 — Genel Kurul Derneğin en yetki
li organıdır. Seçilmiş ve tabii 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 5 delege seçer. Delege
ler en geç toplantı tarihinden 15 gün seçilir ve ken
dilerine Genel Merkezce delege kartı verilir. 
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fa) Tabii delegeler: Genel Başkan, Yönetim 
Kurulu, Denetleme Kurulu, Danışma Kurulu ve Onur 
Kurulu üyeleri Genel Kurulun tabii delegeleridir. 

Toplanma Zamanı : 

Madde 15 — Genel Kurul, biri olağan diğeri 
olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan 
toplantılar iki yılda bir Temmuz veya Ağustos ayları 
içinde yapılır. Yönetim ve Denetleme Kurullarının 
gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden 
beşte bîrinin yazılı isteği üzerine olağanüstü topla
nır. 

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağı
rılır. 

Çağırı Usulü : 

Madde 16 — Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne 
göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin lis
tesini düzenler. Genel Kurula katılacak delegeler 
en az 10 gün önceden toplantının günü, saati, yeri 
ve gündemi iki gazete ile ilân edilmek suretiyle 
toplantıya çağrılır ve keyfiyet mahallî idarî âmirine 
yazı- ile bildirilir. 

Toplantı geri bırakıldığı taktirde üyeler ikinci 
toplantı tarihinden en az beş gün önceden, geri bıra
kılma sebepleri ile, toplantının günü saati, yeri ve 
gündemi gazete ile ilân edilerek yeniden çağrılır 
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ve durum mahallî idare âmirine yazı 
Genel Kurul toplantıları birden fazla geri bırakıla
maz. 

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bu
lunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. 

Toplantı Yeter Sayısı ve Yapılış Usulü : 

Madde 17 — Genel Kurul, Genel Kurula ka
tılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının 
katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağ
lanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; 
ancak bu ikinci toplantıya 'iştirak eden üye sayısı 
dernek yönetim ve Denetleme kurulları üye tam 
sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. 

Madde 18 — Dernek Genel Kurul toplantıla
rı, 'ilânda belirtilen ve mahallî idare amirliğine 
bildirilen, gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula 
katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen 
listedeki adları hizasını 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 tehirini gerektirmez. 

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir 
başkan, yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. 
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toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler 
yönetim kuruluna verilir. 

Madde 19 — Genel Kurul toplantısında yal
nız gündemde yer alan maddeler görüşülür. An
cak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda 
biri tarafından görüşülmesi istenilen hususların 
gündeme konulması' zorunludur. 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri : 

Madde 20 — Aşağıda yazılı hususlar Genel 
Kurulca görüşülüp karara bağlanır: 

a) Dernek organlarının seçimi; (Genel Baş
kan, Yönetim, Denetleme, Onur ve Danışma Kurul
ları). 

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporları
nın görüşülmesi. Yönetim Kurulunun aklanması, 

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin gö
rüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü, 

d) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın 
alınması satılması veya devredilmesi hususunda 
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 

e) Derneğin federasyona katılması veya ay
rılması, 
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f) Derneğin uluslararası faaliyette bulun
ması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye 
olarak katılması yahut ayrılması, 

g) Derneğin feshi, 

h) Genel Hükümler, Dernekler Kanunu ve 
tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak. 

Madde 21 — Fesih için Dernekler yasasının 
43. maddesine uyulur. Diğer bütün kararlarda salt 
çoğunlukla yetinilir. Dernek organlarının seçimi giz
li oyla yapılır. Diğer çalışmalarda açık oylama ya
pılır. Gerekli görüldüğü hallerde gizli oylama kararı 
alınır ve uygulanır. Yönetim ve Denetleme kurulu 
üyeleri aklamada oy kullanamazlar. 

YÖNETİM KURULU : 

Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri : 

Madde 22 — Yönetim Kurulu dernek üyeleri 
arasından Genel Kurulca seçilen, Genel Başkan dahil 
7 asil, 7 yedek üyeden meydana gelir. Yönetim Ku
rulunda boşalmalar olması halinde, yedek üyelerden 
aldıkları oy sırasına göre çağırılır. 

Madde 23 — Yönetim Kurulunun görevleri 
şunlardır : 

a) Kendi üyeleri arasında bir Genel Başkan 
yardımcısı, bir Genel Sekreter, iki Genel Sekreter 
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üyelerinin yazılı önerilerini de alarak temsilci ata-
gerektiğinde görevinden almak, 

i) Yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında 
>a§ışma Kuruluna bilgi vermek ve önerilerini al-

j) Genel hükümlerin, dernekler yasasının, tü
züğün ve Genel Kurulun kendisine verdiği bütün 
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır. 

Yönetim Kurulunun Toplanması : 

Madde 24 — Yönetim Kurulu haftada en az 
bir kere olmak üzere, önceden kararlaştırılan ta
rihlerde çağırısız olarak toplanır. Yönetim Kurulu
nun gündemini Genel Sekreter hazırlar, ancak Yö
netim Kurulu üyelerinden ikisinin istediği 'konular 
da gündeme girer. Yönetim Kurulu, Genel Başkanın 
başkanlığında toplanır. Genel Başkan bulunmadığı 
taktirde. Yönetim Kuruluna Genel Başkan Yardımcısı, 
onun da bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter 
Başkanlık eder. 

Madde 25 — Yönetim Kurulu toplantıları ya
rıdan bir fazla üyenin katılması ile yapılır. Kararlar 
salt çoğunluk oyu ile alınır. Oyların eşit olması ha
linde Yönetim Kurulu başkanının tarafı çoğunluğu 
sağlar. 

Madde 26 — Yönetim Kurulu üyelerinden bi
ri ya da tümü herhangi bir nedenle görevden ayrı-
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lırsa, Yedek üyeler oy sırasına göre asil üyeliğe 
gelir. Özürsüz olarak üst üste üç, yılda toplam on 
toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üye
liğinden düşmüş sayılırlar. 

Madde 27 — Yönetim Kurulu üye sayısı, boşal
malar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, 
üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Ku
rul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetle
me Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya ça
ğırılır. 

DERNEK GENEL BAŞKANI VE GÖREVLERİ : 

Madde 28 — a) Dernek Genel Başkanı aynı 
zamanda Yönetim ve Danışma Kurullarının da baş
kanıdır. Yönetim Kurulunun verdiği yetkilen kullanır. 
Genel Başkanlığın boşalması halinde, bu görevi 
Genel Kurul toplantısına kadar Genel Başkan yardım
cısı yürütür. 

b) Dernek Genel Başkanı Dernek çalışmaları
nın düzenli yürütülmesini sağlar. 

GENEL SEKRETER VE GÖREVLERİ : 

Madde 29 — a) Genel Sekreter, yardımcıları 
ile birlikte tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 
kararlarına göre, derneğin her türlü yazışmalarını 
düzenli şekilde yürütür. Dernek büroları arasında 
uyumlu çalışmayı sağlar. 
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to) Yönetim Kurulunun toplantı gündemlerini 
hazırlar. 

c) Genel Sekreter, Yönetim Kurulu kararları
nın uygulanmasından birinci derece sorumludur. 

ç) Dernekte çalışan personelin birinci dere
cede üstüdür. 

d) Yönetim kurulunun kendisine verdiği iş
leri yapar. 

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI : 

Madde 30 — Genel Sekreter Yardımcıları, 
Genel Sekreterin verdiği işleri yaparlar. 

GENEL SAYMAN VE GÖREVLERİ : 

Madde 31 — Derneğin para işlerinden birinci 
derecede sorumlu olan saymanın görev ve yetkileri 
şunlardır : 

a) Derneğin gelirlerinin, üye ödentilerinin za
manında ve tam olarak toplanması, vadesi gelmiş 
alacakların tahsili için gerekli işleri yapmak ve zo
runlu defterleri düzenli şekilde ve günü gününe 
tutmak ve tutturmak, 

b) Dernek adına yapılacak bütün sarfların 
dernek tüzüğüne, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ka-
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rarlarina, yönetmeliklere, bütçe ve kadro cetvelle
rine uygunluğu bakımından kontrolünü yapmak, 

c) Dernek gelir ve gider hesaplarının günü 
gününe ve düzenli olarak tutulmasını sağlamak. 

ç) Zorunlu hallerde gerekli formalitenin son
radan yapılması şartı ile bin liraya kadar harcama
lar yapmak. 

d) Derneğin bütün mallarından, parasından 
birinci derecede sorumlu olup demirbaş defterini 
tutmak. 

e) Yönetim Kurulunun vereceği görevleri 
yapmak. 

DENETLEME KURULU : 

Madde 32 — Denetleme kurulu dernek üye
leri arasından üç asil, üç yedek üye olarak seçilir. 
Denetleme Kurulu seçildikten bir ay sonra toplana
rak kendi arasından bir başkan seçer. Kurul kendi 
başkanının çağırışı üzerine normal yılda en az iki 
defa toplanır. Gerektiğinde Yönetim Kurulunun ça
ğırışı üzerine daha da önce toplanabilir. 

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri ; 

Madde 33 — a) Derneğin bütün çalışmaları
nın tüzük, Genel Kurul ve Yö'netim Kurulu karar-
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larına uygun olup olmadığını inceler ve gerekli 
uyarıları yapar. 

b) Dernek Bürolarını, personelini, dosya ve 
defterlerini, kayıtlarını her zaman denetleyebilir. 

c) Yılda üç defa yapacağı denetleme sonuç
larını1 bir rapor haline getirir; bu raporlarda sap
tadığı' eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesini yö
netim kurulundan ister. 

ONUR KURULU : 

Seçimi, Asil ve Yedek Üye Sayısı : 

Madde 34 — Onur Kuruluna üç asil ve iki 
yedek üye seçilir. 

Görev ve Yetkileri : 

Madde 35 — Disiplin yönetmeliğine göre çalı
şır. Dernek Yönetim Kurulunca istenen disiplin iş
lerini ilk, şube onur kurallarından gelen işlemleri ise 
üst derece organı olarak görüşür ve karara bağlar. 

DANIŞMA KURULU : 

Teşkili ve Toplanması : 

Madde 36 — Dernek üyeleri arasından (20) 
asil, (10) yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir. 
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Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun kararı ile, 
Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı veya Ge
nel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulu ile 
birlikte yılda iki kez olağan olarak toplanır. Yöne
tim Kurulunun çağrısı üzerine ya da Danışma Ku
rulu üyelerinin beşte birinin isteği ile olağanüstü 
toplantı da yapabilir. 

GÖREVİ : 

Madde 37 — Derneğin çalışma alanına giren 
konularda görüş ve öneriler hazırlayıp ilgili kurul
lara sunmak, eğitim mesleği ve üyelerin özlük hak
larına ilişkin araştırma ve çalışmalar yapmak, iç yö
netmelikleri görüşüp karara bağlamak, yönetim ku
rulunca kendisine iletilen konulardaki görüşü sap
tayıp önerilerde bulunmak. 

TEMSİLCİLER : 

Madde 38 — Şubelerle Genel Merkez arasın
daki ilişkilerin düzenli yürütülmesini sağlamak 
amacıyle temsilciler atanır. Temsilcilerin atanma 
usulleri, görevleri, sayıları bir yönetmelikle belir
tilir. 

ŞUBELER - KURULUŞLARI - GÖREV VE YETKİLERİ - OR
GANLARI : 

Madde 39 — Dernekler Yasası ve Dernek tüzü
ğüne göre, gerekli koşulları taşıyanlardan en az üç 
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kişi şube açmak için Genel Merkeze başvururlar; 
verilen yetki ile şubeyi kurarlar. 

Görev ve Yetkileri : 

Madde 40 — Genel hükümlere, Dernekler Ka
nunu, tüzük, Şubeler Yönetmeliği, Demek ve şube 
genel kurulları kararlarr, Genel Merkez genelge, 
duyuru ve direktiflerinde belirtilen görev ve yet
kilere sahiptir. 

Çalışmaları yukarıda belirtilen hükümlere uygun 
olmayan ya da yeterli görülmeyen şube yönetim 
kurullarına yönetim kurulunca işten el çektirilebilir; 
bu durumda geçici bir yönetim kurulu kurularak 
eksiklik ve aksaklıkları gidermek, şubeyi iki ay için
de Genel Kurula götürmekle görevlendirilir. 

Şube Organları : 

Madde 41 — Şube Genel Kurulunun kuruluşu, 
görev ve yetkileri şunlardır : 

a) İki yılda bir ve dernek genel kurulundan 
en az (15) gün önce toplanır; şubenin tüm üyele
rinden oluşur. 

b) Genel hükümler, dernekler kanunu ve bu 
tüzükte belirtilen tüm yetkilere şube için sahiptir. 
Şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, 
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karara bağlar; görevli ve sorumlu organları aklar 
ya da mahkemeye şevklerine karar verir. Şube or
ganlarını ve dernek Genel Kurulu delegelerini se
çer. 

Madde 42 — Şube Yönetim Kurulunun kuru
luşu, görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Yönetim Kuruluna en az üç asil ve iki yedek 
üye seçilir. 

b) Şube için bu tüzüğün 23. maddesinde ve 
şubeler yönetmeliğinde belirtilen yetkilere sahiptir. 
Bölgesinde derneği temsil eder. Genel Merkez tara
fından verilecek görevleri yapar. 

Şube iç organlarını kurar. İç yönetmelikleri ha
zırlar ve uygular. 

Madde 43 — Şube denetçisi, denetleme kuru
lu seçimi, görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Denetim için ihtiyaca göre bir denetçi ya da 
üç asil ve iki yedek üyeden oluşan bir kurul seçilir. 

b) Şube için bu tüzüğün 33. maddesinde 
belirtilen görev ve yetkilere sahiptir. 

Şube Disiplin İşleri : 

Madde 44 —. Şube Disiplin işleri, Dernek Yö
netim Kurulu tarafından kabul edilip uygulamaya 
konulan «Disiplin Yönetmeliği» ne göre yürütülür. 
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BÜROLAR : 

Madde 45 — Tüzük hükümleri ve Yönetim 
Kurulu kararı ile yeteri kadar büro kurulur, iki ve 
daha fazla büronun görevi tek büroda birleştirile
bilir. Her büroda Yönetim Kurulu kararı ile yete
ri kadar personel çalıştırılır. 

Büroların kuruluşları, göreceği hizmetler ve hiz
metlerin nasıl yapılacağı, bürolarda çalıştırılacak 
personelin nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları 
ayrı bir yönetmelikler saptanır. 

MALİ HÜKÜMLER 

Madde 46 — Derneğin Gelirleri Şunlardır : 

a) Üye ödentileri, 

b) Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsa-
mere, konser, spor karşılaşmalara, konferans ve 
buna benzer çalışmalardan sağlanan gelirler, 

c) Dernekçe düzenlenen piyongo gelirleri, 

ç) Bağış ve yardımlar. 

Madde 47 —- Şube yönetim kurulları şube ay

lık ödenti tutarının yarısını en geç her ayın yirmi

sine dek dernek merkezi hesabına gönderirler. 

Dernek Merkezi zorunlu durumlarda ve dernek 

21 



olanaklarına göre şubelere maddi yardımda buluna 
bilir. 

Madde 48 — Derneğin paraları ulusal banka
lardan birine yatırılır. Bankadan para Genel Başkan, 
Genel Sekreter ya da yardımcıları ile Genel Say
mandan ikisinin ortak imzaları ile çekilir. 

Yönetim Kurulunun saptayacağı kadar para say
manın sorumluluğu altında dernek kasasında bulun
durulur. 

ORTAK HÜKÜMLER : 

Madde 49 — Dernek organlarının kararlarında 
salt çoğunluk aranır. Oyların eşitliği durumunda 
başkanın katıldığı yan çoğunluğu sağlamış sayılır. 

Madde 50 — Dernek tüzüğü salt çoğunluğun 
kabul oyu ile değiştirilebilir. Ancak bu çoğunluK, 
toplantı yeter sayısının yarısından bir fazlasından 
az olamaz. 

Derneğin Feshi ve Mallarının Tasfiyesi : 

Madde 51 — Derneğin feshi için birinci top
lantımın açılmasında üçte iki çoğunluk aranır. Fes
he karar verebilmek için toplantıya katılan üyeler
in üçte ikisinin fesih istemi yönünde oy kullanması 
istenir. 
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Dernek feshedildiği taktirde malları, alacakları 

amacına uygun başka bir meslek örgütüne devre

der. Böyle bir örgüt bulunamadığında, meslek örgütü 

koşulu aranmaz. 

Madde 52 — Şube Yönetim, Denetleme ve 

Onur Kuruluna seçilmiş olan üyeler Dernek Yönetim, 

Denetleme, Danışma ve Onur kurullarına da seçile

bilirler. 

Madde 53 — Derneğe yeni giren üyeler, zo

runlu ve geçici durumlar dışında Derneğin her tür

lü yardımlarından ancak altı ay sonra yararlanma 

hakkını elde ederler. 

Madde 54 — Dernek Genel Kurulu kararı ;le 

kendi amaçlarına uygun benzer kuruluşlarla, fede

rasyon ve konfedarasyonlarla birleşebilır. 

Madde 55 — Derneğin tutacağı kayıtlar şun 

lardır: Üye kayıt defteri, gelen-giden yazılar defteri, 

demirbaş defteri, karar defteri, gelir ve gider def

teri, bütçe, kesin hesap ve blânço defteri ve Yönetim 

Kurulunun gerekli gördüğü defterler ve dosyalar. 

Defterin noterden tasdik olması zorunludur. 
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Madde 56 — Bu tüzükte belirtilmeyen konu

larda genel hükümlere ve dernekler kanuna göre 

hareket edilir. 

GEÇİCİ MADDE : 

Madde 1 — Bu tüzük hükümlerine göre ikinci 

olağanüstü genel kurulunca Dernek organlarına se

çilenlerin görev süresi bundan sonraki ilk olağan 

Genel Kurul toplantısına dek sürer. 
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