Ege Turizm Derneği Tüzüğü
Madde 1
a.

"Ege Turizm Derneği" adı ile bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi İzmir'dir. Şubesi Yoktur. Kısa
adı Ege Tur'dur.

b. Dernek, Bakanlar Kurulunun 4 Mayıs 1946 tarih ve 4130 sayılı kararı ile kamuya yararlı dernekler
arasına alınmıştır.
Madde 2
Derneğin Amacı
Ege Turizm Derneğinin amacı, turizm bakımından doğal, tarihi, turistik ve arkeolojik değerlerinin geniş
ölçüde bir arada toplanmış olduğu İzmir ve çevresinde, turistik servetleri, ilgili resmi, yarı resmi ve özel
kuruluşların ve yurttaşların yardımı ile turizm gereklerine göre değerlendirmeye ve yurdumuzda turizmi,
artan bir gelişmeye götürecek yurt çapında yayılmasına ve böylelikle iç ve dış turizm hareketlerinin
çoğalmasına çalışmak ve her yönüyle turizm konusuna giren bütün meselelerle meşgul olmaktır. Dernek
siyasetle meşgul olmaz.
Madde 3
Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri
Dernek, ikinci maddede açıklanan amaca, aşağıda gösterilen yollardan erişmeye çalışır.
a.

Dernek amaçlarının gerçekleşmesine ait her türlü bilimsel ve teknik etütleri yapar, yaptırır ve bunlara
dayanan çalışma programları hazırlar; turistik servetlerin muhafaza ve değerlendirilmeleri, milli
özelliklerimizin turizm cazibesi haline getirilmeleriyle yakından ilgilenir. Turistik festival ve şenlikleri ve
turizmle ilgili her türlü hareketleri himaye ve teşvik eder. Turizm terbiyesinin, turizm bilgi ve eğitiminin
halk kitlesine mal edilmesine ve turizm alanlarında meslek bilgisinin ve disiplinin yerleşmesine çalışır,
yerli ve yabancı turistlere yol gösterir, rehberlik eder ve genellikle İzmir ve çevresini kapsayan Ege
turizminin gelişmesi için lüzumlu teşebbüs ve temennilerde bulunur, bu alandaki faaliyetleri teşvik
eder, çeşitli yollarla propagandasını yapar.

b. Yukarıda fıkrada sözü geçen turizm faaliyetleri ve ihtiyaçları bakımından meri kanunları ve mevzuatı
çerçevesi içinde, hükümetin maddi ve manevi müzaheretini temin, gereğinde başka bir dernek veya
resmi ve özel kuruluştan bu programların gerçekleşmesi için gönderilecek nakdi ve ayni yardımları,
bağışları kabul ve mahalline sarf eder. Mahalli idarelerinin ilgili dernek kuruluşlarının turizm amacına
yönelen her türlü faaliyetlerine yardımcı olmaya çalışır veya programına giren işlerin başarılmasını
kolaylaştırmak üzere çeşitli kaynaklardan sağlayacağı imkanlarla işbu idarelerle veya dernek veya
kuruluşlarla karşılıklı yardımlaşmada bulunur. Amacına uygun sarfları yapar.
c.

Turistik merkezlerde ticari mahiyette her nevi tesisler vücuda getirecek şirketlerin kurulmasına, hatıra
eşyası ve turistik ticari işletmelerinin teşvikine, himayelerine, gelişmelerine çalışır.

d. Memleketimizde bölgesel turistik kıymetleri, el sanatlarını ve hatıra eşyası sanayini geliştirmek ve
turiste intikal ettirmek amacı ile faaliyette bulunur.
e.

Derneğin faaliyetlerine ameli sahada gerekli yönleri vermek üzere, yönetim kurulunca, yukarıda
açıklanan prensip ve yollara göre lüzumunda veya her yıl ayrıntılı bir program hazırlar.
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f.

Dernek ihtiyacı olduğu takdirde resmi ve özel kurumlardan, yönetim kurulu kararı ile borçlanma
yapabilir ve ofisinin çalışır halde tutulması için sarfları yapabilir. Genel Kurul kararı ile yönetim kurulu
taşınmaz mal satın alabilir, satabilir.

g.

Faaliyet alanları: Turizm ve Kültür.

Madde 4
Derneğin üyeleri aşağıda gösterilmiştir.
a.

Onur Üyeleri: Derneğe manen, maddeten yardımda bulunan kimselere Genel Kurul kararı ile onur
üyeliği tevcih edilir. Onur üyelerinin Genel Kurulda oy hakkı yoktur. İsterlerse aidat öderler.

b. Asil Üye: Dolduracakları üye giriş formu üzerine ve dernek üyelerinden ikisi tarafından teklif edilerek
Yönetim Kurulunca derneğe kabul edilen kişilerdir. Bu üyelerin 18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını
kullanma haklarına sahip olması, kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmaması, kısıtlılık halinin
bulunmaması, gayri ahlaki hallere sahip bulunmaması şarttır.
Madde 5
Her üye istifa etmek koşulu ile dernekten ayrılabilir. İstifa dilekçesi Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve o
üyenin kaydı, üye kayıt defterinden silinir. Hiç kimse, derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya
zorlanamaz.
Madde 6
Üyelikten çıkarılma, aşağıdaki koşullardan biri gerçekleştiği takdirde, üye Yönetim Kurulu kararı ile
dernekten çıkarılır. Üyelik kaydı silinir. Çıkarılan üyenin Genel Kurula itiraz hakkı saklıdır.
a.

Ağır hapis veya taksirli suçlar hariç, 5 yıl ve daha fazla suçtan dolayı, veyahut kanunlarımıza göre
kurulması yasaklanan dernekleri kurmak, kurmaya teşebbüs etmek ve yönetmek suçlarından bir
tanesinden kesin olarak hüküm giymiş olanlar;

b. Dernek çalışmalarını ve yetkilerini çeşitli yol ve yöntemlerle engelleyenler;
c.

Derneğin amaç ve çıkarlarına aykırı davranışlarda bulunanlar;

d. Dernek olarak yapılan gezilerde, gösteri ve programlarda, disiplin kurallarına ve yönetmeliklerine aykırı
harekette bulunanlar;
e.

Yasaların suç saydığı ideolojik fikirlerin tartışmasını ve propagandasını yapanlarla, bölücülük
girişiminde bulunanlar;

f.

Siyasi bir parti, sendika ve benzerleri bir kuruluşun propagandasını, her türlü şekil ve yazı, vasıtalarla
yapanlar;

g.

Derneğe aidat ve sair borçlarını, kendilerine yapılan yazılı ihbarlara rağmen ödememekte ısrar edenler.
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Madde 7
Üye Aidatı
Tüzüğün 4/B maddesi uyarınca faal üyeliğe kabul olunanlar veya üyelik sıfatını sürdürenler, her yıl belirli
miktarda üyelik aidatı vermek zorunluluğundadırlar. Yıllık aidat miktarı her yıl, bu konudaki kanuni koşullara
uymak kaydıyla, Genel Kurulu tarafından saptanır.
Madde 8
Derneğin Organları
Dernek aşağıdaki organlardan meydana gelir.
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetim Kurulu
Madde 9
Genel Kurul, her üç yılda bir Ocak ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Yönetim ve Denetim Kurullarının
gerekli göreceği halde yahut dernek üyelerinin 1/5’ nin isteği üzerine olağanüstü olarak toplanabilir. Bir
üyenin Genel Kurula katılabilmesi için, Genel Kurulun yapılacağı tarih dikkate alınarak en az üç ay önce
dernek üyeliğine kabul edilmiş olması, ayrıca Genel Kurul toplantısına 15 gün kalıncaya kadar derneğe olan
her türlü para ve aidat borcunu tamamen ödemiş olması gerekir.
Madde 10
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel
kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede
ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek 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.
Madde 11
Dernek Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde yapılamaz. Genel Kurul
toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Madde 12
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adların hizasına imza atarak toplantı
yerine girerler. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından
açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreter
seçilir. Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkanlarına ait olup, sekreterler toplantı tutanağını düzenlerler ve
toplantı sonunda, toplantı tutanağını Başkanla birlikte imza ederler. Bütün tutanak ve belgeler, yeni seçilen
Yönetim Kuruluna teslim edilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısını takip eden 30 gün içinde belgelerle
birlikte, tutanak ve eklerini, ilgili makamlara teslim eder.

Madde 13
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Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Şayet gündemde yer almamış bir
husus gündeme alınmak istenirse, Genel Kurulda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’ u tarafında bu hususun
Kongre Başkanlığına bildirilmesi ve gündeme alınması zorunludur. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylama,
Yönetim Kurulu seçimlerinde gizli oy, açık tasnif, diğer organların seçimi ve sair konularda, Genel Kurul
kararı ile açık veya gizli oyla yapılır.
Madde 14
Genel Kurulca aşağıdaki hususlar görüşülüp karara bağlanır.
a.
b.
c.
d.

Dernek organlarının seçimi,
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun aklanması,
Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabulü; 5253 sayılı
kanunun öngördüğü şartlarda, dernek ihtiyacı için taşınmaz mal satın alınması veya satılması
hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
e. Derneğin bir federasyona katılması veya federasyondan ayrılması ve federasyon temsilcilerinin
seçilmesi,
f. 5253 Sayılı kanunun öngördüğü şartlarda uluslararası faaliyetlerde bulunması konusunda Yönetim
Kuruluna yetki verilmesi,
g. Derneğin feshedilmesi,
h. Kanunlarımızda ve tatbikatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevler.
Madde 15
Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri
Dernek Yönetim Kurulu 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kuruluna seçilen
kimsenin, derneğin merkezi olan yerde ikamet etmesi şartı aranır. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde,
yedek üyeler sırası ile göreve çağırılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de
getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu
üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından, bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması
halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak,
dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
Madde 16
Yönetim Kurulunun Görevleri
a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
b. Derneğin gelir ve gider hesaplarını, işlemlerini yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel
Kurula sunmak.
c. Derneğin iç yönetiminde, amacına uygun, yararlı ve etkili olacak organları kurmak, bu konuda iç
yönetmelikler hazırlamak ve bu organları denetlemek.
d. Derneğe üye kaydetmek, Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları 10 gün
içinde mahalli en büyük mülki amirliğine bildirmek, üyelikten çıkarılması gereken hallerde, gerekçeli
raporlarla üyeyi dernekten çıkarmak. Bu konuda üyenin, ilk toplanacak Genel Kurula başvurma hakkı
saklı olup, Genel Kurulun vereceği karar kesindir.
e. Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı ile il ve belediyeler yetkilileri ve aynı amaçla kurulan derneklerle
görüş teatisinde bulunmak ve gereğinde onlarla işbirliği yapmak.
f. Derneğe yapılacak bağışları kabul etmek.
g. Dernek tüzüğü ve yasaların öngördüğü diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
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Madde 17
7 kişilik yönetim kurulu, Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında, kendi arasından bir başkan, bir
başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman seçer. Derneği dışa karşı başkan, başkan yardımcısı, mali
konularda sayman temsil eder. Yönetim Kurulu kararı ile üyelere yetkiler verilebilir. Yönetim Kurulu ayda en
az bir kere toplanmak suretiyle, derneğin faaliyetlerini yürütür. Yönetim kurulu toplantılarına üç defa
aralıksız ve mazeretsiz katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla
üye ile toplanır ve kararlar çoğunluğun oyu ile alınır.
Madde 18
Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Bu kurul, her altı ayda bir, o dönem
hesaplarını, gelir ve giderlerini, ilgili defter, kayıt ve evrakı ve sarf belgelerini inceleyerek tanzim edeceği
raporunu Yönetim Kuruluna verir. Her çalışma (seçim) dönemine ait denetleme raporunu da Genel Kurula
sunar. Denetleme Kurulu ayrıca dernek çalışmaları hakkında da önerilerde bulunur ve gereğinde dernek içi
denetimler yapar.
Madde 19
Danışma Kurulu ve Temsilciler
Turizm ve kültür konusunda yetkili kimseler ile uzman kişilerden oluşur. Dernek çalışmalarında fikir ve
tecrübelerinden yararlanılır. Danışma Kurulu ve temsilciler, Yönetim Kurulunun saptayacağı ve Genel
Kurulca kabul edilen kişilerdir. Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde karar bildirirler.
Madde 20
Derneğin Gelirleri
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Üye aidatları
Gösteri, festival, konser gelirleri
Bağış ve yardımlar
Piyango ve gezi gelirleri
Çay, balo ve yemeklerden elde edilen gelirler.
Yasaların öngördüğü sair gelirler

Madde 21
Dernek Defter ve Kayıtları
Dernek, noterden tasdikli olmak şartı ile aşağıdaki defterleri tutar.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

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

Madde 22
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Derneğin Feshi
Genel Kurul toplantılarındaki esasa göre, Genel Kurul toplantısında bulunan 2/3 çoğunlukla dernek
feshedilebilir. İlk toplantıda, Genel Kurul katılma hakkına haiz dernek üyelerinin 2/3 çoğunluğunun
bulunması gerekir. Derneğin feshi halinde, malları ve mevcudatı İzmir Belediyesi'ne devredilir.
Madde 23
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,
bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim
kurulunca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun 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 kurumlarına denetim yaptırabilir.
Madde 24
Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek 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, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve
derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Madde 25
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula 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 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 kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Madde 26
Ege Turizm Derneği Kurucuları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Suad YURDKORU
Halit BAYRAK
Dr. Cemal TUNCA
Hikmet Turan DAĞLIOĞLU
Mazhar GERMEN
Agah Sırrı LEVENT
Dr. Rıza LEVENT
Adnan MENDERES
Atıf İNAN
Dr. Hamdi BERKMAN
Abidin EGE

Afyon Mebusu
Ağrı Mebusu
Antalya Mebusu
Antalya Mebusu
Aydın Mebusu
Aydın Mebusu
Aydın Mebusu
Aydın Mebusu
Çankırı Mebusu
Denizli Mebusu
Denizli Mebusu
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Naili KÜÇÜKA
Dr. Behçet UZ
Şevket ADALAN
Benal ARIMAN
Münir BİRSEL
Dr. H. Hulki CURA
Esat ÇINAR
Sadettin EPİKMEN
Rahmi KÖKEN
Halit ONARAN
Ekrem ORAN
Dr. Kamuran ÖRS
Şehime YUNUS
Dr. Suada KAĞITÇILAR
Faik KURDOĞLU
Haldun SARAN
Feyzullah USLU
Cemal KARAMUĞLA
Hüsnü KİTAPÇI
Feridun Osman MENTEŞOĞLU
Kemal SATIR
Behçet TÜRKAY
Emin ATAÇ
Nuri FETTAH
Fevzi BELER
Dr. Memduh SAY
Ali Halim Bey
Rahmi ZALLAK
Saffet SEZEN
Osman KUTAY
Tayyar ÇULLU
Haydar Rüştü ÖKTEM
Şevket BİLGİN
Muhip ÖZYİĞİT
Nahit ÖZEREN
Kazım MUSAL
Turgut TÜRKOĞLU
Halim ALANYALI
Nazmi TOPÇUOĞLU
Murat ÇINAR
Haki EROL
Hasan ÇELEBİOĞLU
Mahmut TARHAN
Sadi İPLİKÇİ
Muzaffer ÖZGEN
Cemil ATALAY
Tarık GÜREK
Şükrü SAYAR
Nihat EĞRİBOZ
Niyazi MESTA, Y.
Melih PEKEL, Y.
Haydar ARAL
Selaaddin SANVER
Ahmet BULDANLIOĞLU

Denizli Mebusu
Denizli Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
Manisa Mebusu
Manisa Mebusu
Manisa Mebusu
Manisa Mebusu
Muğla Mebusu
Muğla Mebusu
Muğla Mebusu
Seyhan Mebusu
Siirt Mebusu
Tekirdağ Mebusu
Avukat
Avukat
Doktor
Diş Tabibi
Tarım Stş.Koop.Bir.Gn.Md.Mv.
İhracatçılar Bir. Um. Katibi
Tüccar
Avukat
Anadolu Gazetesi Shb.
Yeni Asır Gazetesi shb.
Tüccar
Avukat
Endüstri T.A.Ş. Müdürü
Ticaret ve Sanayi Odası U.K.
Tüccar
Tüccar
Avukat
Tüccar
Bergama CHP Reisi
Madenci
Belediye Encü. Azası, Sigortacı
Belediye Daimi Encü. Azası
İş Bankası Müdürü
Zıraat Bankası Müdürü
Avukat
Haşarat Enstitüsü Müdürü
Mühendis
Mimar
Tütün Eksperi
Tüccar
Tüccar
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Sırrı SANLI
Cevdet ALANYALI
Mehmet ORHON
Fevzi Lütfi KARAOSMANOĞLU
Süha Sükuti TÜKEL
Şefik SOYER
Reşat LEBLEBİCİOĞLU
Sedat DİKMEN
Aşkı Naili FREN

Halkın Sesi Gazetesi Shb.
Tüccar
Çiftçi
Çiftçi
Ticaret Gazetesi Shb.
İzmir Valisi
İzmir Belediye Reisi
CHP Vilayet İd. Hey. Reisi
Zıraat Bankası Merkez Müd.

Madde 27
İşbu tüzükte yer almayan hususlarda 5253 sayılı dernekler kanunu hükümleri geçerlidir. 27. Maddeden
oluşan işbu tüzüğün uygulanması Yönetim Kurullarına aittir.
İntibakı sağlayan hâlihazır Yönetim Kurulu isimleri ile ekte Dernek kurucularının listesi sunulmuştur. 5253
sayılı yasaya göre yeniden düzenlenmiştir.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Önder KAYIN (Başkan)
Alp TİMUR (Başkan Yardımcısı)
Özer MUMCU (Genel Sekreter)
K. Levent DEMİRAĞLI (Sayman)
Nil BARLAS (Üye)
Ömer AKYÜZ (Üye)
Ayşe BAYKAN (Üye)
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