
TURKIYE ALUMINYUM SANAYi
DERNTGi TUzUGU

ornne6tN ADr:

Madde 1: Derne$in adr : 'tURKiYe nluuiNyuM snnnyiciuni prRne6i"
dir. (11.05.1989 tarih, 89/14108 sayrh Bakanlar Kurulu Kararr ile verilen izin uyarrnca)

ornnr6tn urRrezi:

Madde 2: Dernelin merkezi istanbul'dur.

TANIMLARI

Madde 3: Bu tUzUkte;

a)"Dernek" : Ttirkiye Aluminyum Sanayicileri Derne!i'ni, krsa adr ile
TALSAD'r ifade eder.

b) "Aluminyum Sanayii": Endristriyel dlgekte alUminyum ve alUminyum
alagrmlannrn rjretim, geri ddnUgrlm, rafinasyon, ekstruzyon, haddeleme, gekme,
dovme, ddkum, reduksiyon (indirgeme), izabe, pul ve toz uretimi ile, gegiili
aluminyum ve alagtmlannt yan mamUl olarak kullanan endUstriyel, mimari ve cefhe
uygulamalartnt, Uretimlerini ve mimari kullanrm veya do$rama konulannr kapsar.

DERNEGiN AMACI:

Madde 4: Dernelin Amacl;

a) Aluminyum sanayii ile altjminyum sektdrtine hizmet sunan sektdrlerde
faaliyette bulunan Uyeler arasrndaki ba$hh$r kuwetlendirmek, teknolojik ve bilimsel
konularda aralannda yardlmlagma oftaml yaratmak, Uyelerin hammadde ve diler
ihtiyaglanntn temini hususunda resmi ve 6zel kuruluglar nezdinde tegebbriite
bulunmak, takip etmek, bu sanayi kolunda yaprlan r.iretimin ristrln vasrfh ve
uluslararast standartlar seviyesinde olmasrnl sa$layacak girigimlerde bulunmak, yerli
imalahn ig ve drg pazarlamasl hakkrnda aragtlrma yaptp, bu bilgilerden riyelerini
yararlandtrmak, fuar ve sergilerdeki teghir faaliyetlerinde uyelerine yardrmcl olmak,
uyeler araslnda sosyal yakrnlagma ve yardrmlagma sa$lamak, ig hayatrnda birlik temin
etmek,

b) Uluslararast alanda, TUrk altlminyum sanayii ve hizmet kesiminin rekabet
gticUnUn arthnlarak, uluslararasr pazardaki payntn ve bilinirli$inin arttrrrlmasr igin
gahgmalar yapmak, bu alanda uluslararasl kurury1 ve kuruluglar ile igbirliklerigeligtirmek ".\ 
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c) Dernelin rjyeleri ve sektor mensuplarr 6ncelikli ol
A[iminyum sanayii'ne konusuyla ilgili bilimsel ve ticari konularda
altjminyum pazanntn geligmesi ve alUminyum ile ilgili kamu oyu
sa$lamak ve sektdrrln ve uye girketlerin geligmesi igin tanr
srirdrlrrllebilirlik konulannda faaliyet gdstererek, gerekti$inde profesyonel
hizmeti vermek rizere, gahgmalar yapmaktrr.

DERNEGIN FAALiYET KONULART ve gALrgMA BigtMLERi:

Madde 5: Dernek, amag edindili konulan gergeklegtirmek igin agagrdaki faaliyeilerde
bulunur:

a) Aluminyum ve aluminyum esash hammadde ve mamulleri rjreten,
pazarlayan, uygulayan ve sektdre do$rudan danrgmanhk deste$i veren kigi, kurum ve
firmalar arastnda koordinasyonu sa$layarak, bilimsel, teknik, ekonomik ve sosyal
geligmelerden Uyelerini haberdar etmek,

b) Aluminyum sektdrtinrin verimlililini, rirtin kalitesini ve rekabet gricUntl
artUrmak igin kalite ve standaftlar konusunda faaliyette bulunan her tUrki yurtigi ve
yuttdtgl kurum ile igbirli$i yapmak, sektdrUn uluslararasr kalite ve gevre standartinna
ve gartlanna uygun bigimde geligmesini sallamak,

c) Amactnr gergeklegtirmek igin her dUzeyde egitim ve 6$retim kurumuyla
igbirli$ine giderek, e$itim seminerleri dtizenlemek ve seftifilia vermek, it!iti
kurumlarda bu sanayi dahnr dlreten mesleki elitim bdlUmleri agmak veya Ou
kurumlara katkrda bulunmak,

d) Sektdrel istatistikleri olugturmak, pazar geligimini izlemek ve verimliligi
artttrmak Uzere; Uyeler ya da uzman kigiler aracrh$ryla teknolojik, ekonomik ve pazir
aragflrmalan yapmak, yapUrmak, oneri ve dilekleri belirleyere( bunlardan tjyelerin
ya ra rla n masr n r sallama k, sektdrel ra por ve istatisti kleri yayr n lama k,

e) Aluminyum sektorti ve Uyeleri ile ilgili kararname, plan ve program gibi
konularda g6rtlgleri tespit ve yetkili merciler nezdinde girigimlerde bulunmak,

f) Uyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek igin; amaglanyla ilgili her trirltl
toplantt, seminer, konferans, temsil, gezi gosteri ve tanrtrm etkinlikleri drjzenlemek ve
drjzenlenenlere katllmak,

g) Amaglan do$rultusunda aluminyum sekt6rrinri tanrtmak rizere; yurt igi ve
drgr sergiler veya fuarlar agmak, agrlan sergi ve fuarlara igtirak etmek,

h) Dergi, sirkUler, web sayfasr, sosyal medya araglan ve benzeri araglarr
kullanarak yaylnlar yaparak, Uyelerini ve kamuoyunu, aluminyum sektorri konusuhda
bilgilendirmek,

i) Amaglarrnr gergeklegtirmek igin;
sektorel duzeyde faaliyet gosteren, ortak
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adamlan dernekleri ve sektorel kuruluglar ile bir araya gelip, federasyon
kurulmug olan federasyona katrlmak,

j) Yasal kogullarr yerine getirmek kaydr ile, yurt igi ve drgrndaki benzer aniilti'"
dernek, birlik ve kuruluglarla iligki kurmak, ortak gahgmalar yapmak, aynt amagla yult
igi ve dtgtnda gube veya temsilcilikler agmak ve yuft drgrndaki dernek veya
federasyonlara Uye olmak,

k) Amaglannt gergeklegtirmek igin, ihtiyag duyulan kaynaklan temin etmek
amactyla; iktisadi, stnai igletmeler, oftakhklar, vakrflar ve yardlmlagma sandrklarr
kurmak, kurulmuglara kahlmak,

l) Ttlztik htikrimlerine uygun olarak yardrm ve balrg taleplerini kabul etmek,
yardrm ve ba$rg yapmak, gafth ve gaftsrz ba$rg ve vasiyetleri kabul etme(

m) Amacr gergeklegtirmek igin gerekli tagrnmaz mallar satrn almak, kiralamak
ve satmak, tagtnmaz mallar rizerine her tUr[i ayni ve gahsi haklan koydurmak,
kaldrrmak, igletmek ve her tUr[i ingaat yapmak,

n) Aluminyum, aluminyumdan mamul Urrlnlerve aluminyumla birlikte
kullantlabilecek di$er malzemeler ile; bu rirUnler ve malzemelerin bilimsel, teknik ve
standartizasyon alanlannda uygunlulunu belirtecek kalifikasyon ve kalite belgeleri
vermek veya gerekti$inde bagka kuruluglarca bu belgelerin verilmesini sa$lamakf

o) Gerek aluminyum sektdrtl ve gerekse Trirk Sanayii' nin geligiminde katkrda
bulunan bilim adamt, teknisyen, bUrokrat, sektor mensubu ve lanayiciler ile, bu
alanda gahgma yapan d$rencilere yarrgmalt veya yangmastz tegvik veya iakdir odUlleri
veya burs vermek ve konusu ile igili benzeri faaliyetlerde bulunmaktrr.

p) Altimtlnyum kullanrmlnt ve geri ddnrigrimrinrj tegvik etmek, kamuoyunda
alUminyum ve Uruinlerinin bilinirliginin artUnlmasr igin galrgmak, geri Oonr:grim
uygulamatarlnln geligmesi, gevre ve-insan sa$lr$lna yon-etit< etfiterin iyiiegtirilmesi igin
gahgmalar yapmak ve iktisadi igletmeler kurmak

UveHx SARTLART

Madde 6:

a) 5253 saylt Dernekler Yasasr gere$ince, dncelikle fiil ehliyetine sahip ve 18
ya9lnl bitirmig olmak ve dernek tlyeli$ine mani yasal bir engeli bulunmamak
kaydryla, 3. madde (b) ftkrastnda tanrmlandr$r gibi; aluminyum sanayi
sektdrtinde faaliyet gosteren, sanayi odasrna kayrth sanayi kuruluglarrnrn
hissedar veya igleticisi veya onlann temsilcileri ve ydneticileriyle, bu sanayi
kolundaki gergek ya da tUzel kigiler, dernek Uyeligi igin bagvurabilirler. Sanayi
dallarlntn kurulmamrg bulundu$u bdlgelerden yaprlacak bagvurularda, Ticaret
veya Sanayi Odalarrna kaytlt olmak gartryja,-y6netim kurulunun kararr ile rlye

Nolunabilir.



b) Uyelik bagvurusu dilekge ve dernek'ten temin edilecek Uyelik
birlikte yaprIr. Bagvuru Formu, dernek uyeli$i igin gerekli te
bilgileri igeren di$er resmi ve yeni tarihri bergeler ile birlikte
igleme alnmaz. Ancak, bu eksikler sonradan tamamlanabilir.
y6netim kurulu taraftndan olumlu ya da olumsuz yonde karara ba$lanrr.
Yonetim kurulu, Uyelik bagvurusunun kabu[]ne karar verdili takdirde, hangi tUr
tjyelik kaydr yapllaca$rna iligkin karan da verir ve sonucu bagvuru sahibine yaztr
olarak bildirir. Ydnetim kurulunun riyelik bagvurusunu kabul etmesi halinde,
bagvuru sahipleri riyelik igin gerekli belgeleri tamamlayarak, derne$e teslim
ettikleri tarihten itibaren dernek Uyesi sayrhr ve Uye defterine kaydedilirler.

c) Dernek Uyeligine bagvurmug olan kigiler, Uyelik trirU ne olursa olsun dernek
envanter galtgmalartna kaillmak, gizli tutulmak koguluyla; dernek taraflndan
gerekli gdrtllen ve istenen her ttir[] bilgiyi derne$e zamanlnda, do$ru ve tam
olarak ulagtrrmak, rzalan do$rultusunda gdrev aldrklarr dernek organlarrnda, o
organln gerektirdili her tUrhi gdrevi tam olarak ve kogulsuz bigimde Ustlenmek
ve yerine getirmek, dernek tiyesi srfatryla kigisel ticari ve sosyal kaygrlarr biryana btraktp, aluminyum sektdrUnrin yaranna olabilecek gairgmalarr
desteklemek, geligtirmek ve anlatmak, meslek eti!i sayrlabilecek, yazlir olmayan
kural ve geleneklere de uygun davranma( kigisel ticari ve sosyal yagamlnda
duyarlt,..bilingli, sosyal adalete ve hukuka saygrh ve aluminyum selitorUntjn
saygtnh$rna uygun dUgebilecek tavrr ve davranrglar iginde olmakla
yrikrlm[idrirler.

d) Derneklerle ilgili mevzuat ve difer yasalann dernek..riyeli$ini krsriladrlr gergek
ya da trlzel kigiler, derne$e riye olamazlar. Uyeler, uyelik olgvurusu
agamaslnda verdikleri bilgilerin yanhg, eksik ya da asrlsrz olmasr halinde, bu
durumun fark edildifii andan itibaren dernek Uyeliginin derhal sona erecelini
o$renmig ve kabul etmig sayhrlar.

Uyedx gESirLERt

Madde 7

Dernek'te, Uyelik haklan ya da gaftlan bakmrndan farkh ozellikleri bulunan 3
farkh tiyelik tUrtj vardtr. Uyelik tUrleri ile ilgili olarak; sa$lanmasr gerekli gargar ve
belgeler ile, uye haklan agrsrndan temel Ozelfkler gunlardrr:

A) Gergek Kigi Asli Uyetik



munferiden sektor igerisinde aktif olarak galrgan, uyelik bagvurusunu
temsilen yapmayp, trim yrikrim[i[]kleri kendi adrna rjsflenen tlyedir.

. Gergek kigi asli riye, riyelik bagvurusunu yapmakla, riyelik
oldu$unu ve yrjkrim[i[igunr.i yerine getirmeyi kabul, taahhrit ve beyan

Asll tlye olabilmek igin, 5253 sayrlr Dernekler Yasasl ve bu yasa do$rultusunda
dtizenlenen mevzuatta gart kogulan dernek riyeligi gaftlannr tagryor olmanln yanlnda;
gahsen veya kurum olarak sanayici olmasr ve meniubu bulunulan sanayi odasr veya
ticaret odastndan allnmtg yeni tarihli rlyelik ve faaliyet belgesi ve imza
beyannamesinin de derne$e sunulmasl zorunludur.

Gergek kigi asrl tiye, gerekli aidat ve odentisini zamanlnda odemesi ve diler
gerekli ytiktlmltilUklerini yerine getirmig olmasl kaydryla; genel kurul toplantrlarlna
kattlma, oy kullanma, onerge verme, soru sorma, aday'olira veya aday gosterme,
her tUrlU dernek faaliyetinde gahsen yer alma, tuim dernek organlarrnda rl-ye olarak
g6rev alma hakkrna sahiptir. Gergek kigi asli riye, bu hakkrnl biziatkullanrr.

B)Tiizel Kigi Asli Uyetik

Ttizel kigi asrl tiye, 3. maddenin (b) frkrasl gerelince aluminyum sanayiinde
faaliyette bulunan veya alUminyum sanayiine dogiudan hizmet sunan faaliyette
bulunan girket, kurum, kurulug, katma britgeli kurum veya sivil toplum kurulugudur.

TUzel kigi asrl riye, riyelik bagvurusunu yapmakla, kendisinin ve temsilcisinin
tiyelik gartlannt haiz oldugunu ve ytikUm[i[klerini yerine getirmeyi kabul, taahhr]t ve
beyan etmiS saythr. Ttizel kigiler dernek yetkili oiganlarr-nrn ald(r kararlara uymak
zorundadlr.

Ttlzel kigi asrl Uye, riyelik bagvurusunun kabu[i halinde, trizel kigilik olarak
kuruldu$u tarihte yaytnlanmtg ve kurulugunu belgeleyen Resmi Gazete veya Trirkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'ni, girket veya iktisadi igletme iseler, gUncel igtigal konularrnr,
sermayesini, kurucu kurum veya hisse sahibini ve temsif yetkisihi belirleyen ve
gegerlili$i stirmekte olan en son Resmi Gazete veya Ticaret Sicil Gazetesi'ni, gegerti
imza sirktllerini, ba$h bulunulan Oda, Bakanhk veya Genel MUdUrlik'ten a1nmlg yeni
tarihli Faaliyet Belgesini, Uretim yapan bir igletme ise gegerli Kapasite Raporu,nu
sunmak zorundadrr. Tr"izel kigi asli riyeyi temsil edecek t<iginiir Uyeli$i y6netim Kurulu
karart ile onantr. Yonetim Kurulu alaca$r karar ile trlzel f<igi Ulefigi sonlandrrmadan
kanuna, ydnetmeliklere, dernek trlzU$Une ve etik kurallirrna afk'r, davranrglarda
bulundulu tesbit edilen tUzel kigi temsilcisinin de$igiklilini tUzet kigiiikten isteyebitir.

TUzel kigi ash Uye, dernekte rjyelik bagvurusunun kabulU sonrasrnda, resmen
atayaca$r temsilcisi aractlt!r ile temsil edilir. Temsilcisinin, yetki derecesine
baklmaksl,An imza yetkisine sahip ve tUzel kigiligin mensubu olmasr iorunludur.

Temsilcinin temsil belgesinde ..kurumumuzu / girketimizi TALSAD' daTtizel Kigi Asrl Uy" temsilcisi srfatryla etmek iizere atanmtgtrr"
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anlamrnda bir ifadenin bulunmasr gerekir. girket veya kurum drgr
vekaletname ile gdrevlendirilmig kigiier temsirci olamazlar.

Trizel
riyelikle ilgili
bulunmamasr
temel Uyelik
gegerlidir.

kigi asli tjyeyi temsil edecek kiginin;
di$er drlzenlemeleri do$rultusunda,

yasal olarak veya
dernek Uyeligine bir

gerekir. Bu do$rultuda, 5253 sayrh Dernekler yasasr'nda 6ng6rulen
gaftlan ve riye olmayr krsrflayan drjzenlemeler temsilciler igin de

Ttizel kigi asli Uye temsilcisi, temsil ettigi riye ile ilgili belgelere ek olarak; yeni
tarihli savctltk belgesi, onayh nrlfus cUzdanr oinegi, ikametgah 

-belgesi, 
fotograi'riye

ttizel kigi taraftndan verilmig resmi temsil yaztsr, imza beyannairesi, temlitci Uye
formu'nu dernele sunduklarr takdirde rlye defterine kaytt edilir. Trizel kigi asli Uye,
temsilcisini de$igtirdi$ini ve yerine bagka temsilci atadrlrnr en geg genel kuruldan 30gtin dnceye kadar bildirmek zorundadrr. Degigen temsilcinin ka-bulU de y6netim
Kurulu karart ile olur. Atanan yeni temsilci ile ilgili olarak temsilci igin istenen
yukarrdaki belgelerin de aynt tarihte dernele srnulimamasr halinde, triiel kigi asli
Uye, genel kurul hazirun listesinde yer alamaz.

Ttizel kigi asli tiye temsilcisi, gerekli ddentilerini zamanrnda yapmast ve diler
ytikUmlUltikleri yerine getirmig olmast kaydryla, genel kurul toplantriairna katrlma,-oy
kullanma, onerge verme, soru sorma, aday olma veya aday gdsterme, her trjrlti
dernek faaliyetinde yer alma, ttlm dernek organlarrnda gorev aima naru<rna sahiptir.

C) Fahri Uyelik:

Fahri tiyeler; aluminyum sanayinin do$rudan iginde yer almamasrna raflmen, ,altlminyum sektortlntin geligmesi igin gaiigmalar 
-yapan, 

allminyum sekt6rrjne
malzeme, tirUn ve hizmet sunan, sektorUn geligmesi ve tanrtrmr igin gahgmalar yapan,
bilim veya teknoloji alanrnda aluminyum konusunda aragtrrmi ve gatrgmatai
yapmakta olan gergek kigiler veya trizel kigiliKerin gergek kigi temsilcileridir.

Fahri tiyelerin, gergek ya da tUzel kigi asli Uyeler igin zorunlu olan trjrde bir
ddenti yapma ytikrimlti[]$U yoktur. 5253 sayrft tiernekl-er Yasasr'nda 6ng6rUlen
dernek riyesi olma kogullan drgrnda, bagka higbir 6zel kogulu sallama zorunluluklarr
da yoktur.

Fahri Uyeler, gahsen bagvurulanna veya dernek tjyelerinden herhangi birisinin
Onerisine dayanarak, asli tiyelerin ba$h oldu$u usuller dairesinde Uyelig6i kabul ve
tlyelikten grkanlma iglemlerine tabidir.

Fahri tlyeler, dernek faaliyetlerine katllabilirler. Dernek igi toplantrlarda veya
!oplan-! drgrnda yonetim kuruluna muhatap olarak aglklama yafiabilir, gorrig ortaya
koyabilir, dneride bulunabilirler. Genel kurullarda loplantr'969unlugu hesabrnda
dikkate allnmaz, higbir segim igin aday oneremez, segme 

-niru<r 
[ullanamazlar.

Derne$in faaliyetlerinden, yaytnlarrndan ve di$er hizmetlerinden trim diler riyeteileaynl anda ve egit bigimde yararlanrrlar. Dernek ydnetim kurulunun karan
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dogrultusunda komisyonlarda gorevlendirilebilirler, 6zel gal
gdruiglerini ve dileklerini belirtebilirler.

Fahri uyeler, Dernekler Yasasr'nrn genel olarak berirtti$i ve Tr
6zel olarak vurgulanmrg di$er riyelik garHannr tagrmak 

-zorundadrrl
n

tagtmadt$r veya kaybetti$i anlagrlan fahri Uyenin riyeli$ine, asli tiyelerin
usuller dairesinde son verilir.

tabi oldu$u

D) Onursal Uyelik:

Derne$in kuruluguna, geligmesine ve altlminyum sektdrrjnUn Ulkemizde ve
uluslararast alanda griglenmesine 6zel katkrda bulunan gergek kigi tiyelerdir. Onursal
tlyelerin, gergek ya da tUzel kigi asli Uyeler igin zorunlu olan tUrde bir odenti yapma
yUktlmlUltilU yoktur. 5253 sayh Dernekler Yasasr'nda dngdrUlen dernek Uyesi olma
kogullan dtgtnda, bagka higbir 6zel kogulu saUlama zorunluluklan da yoktur.

Onursal Uyeler ydnetim kurulunun teklifi Uzerine Genel Kurul'da onaylanarak segilir.

UvrHrcrEN grKMA:

Madde 8: Her tiye, riyelikten aynlma kararrnr ydnetim kuruluna bir dilekge ile
bildirmek suretiyle, istedi$i zaman dernek riyeli$inden ayrrlabilir. Aynlma tale-binde
bulunan tjyenin, derne$e odemesi gereken, ancak ddememig oldugu her trjr[j
odentisi, yasal olarak derne$e olan borg ve taahhridU bigiminde dlgerlendirilir.
Dernek ydnetim kurulunun sdz konusu ddentilerin yasal yoilardan tahiiline gitme
hakk vardtr. Ayrrlma talebiyle ilgili yazrlr bildirim dernele uiagmadrgr srirece, Uyelik
yUkrimUEkleri devam eder.

UYedrrEN 9TKARTLMA:

Madde 9: Uyeler dernek dtizenine uymak ve derne$e sadakat gostermekle, dernek
amaclna uygun davranmak ve dernek amaclnrn gergeklegmesini gtlglegtirici veya
engel leyici davran r gla rda n kagr n makla yri kU m I Ud ri r.

Uyelikten glkanlma gaftlan: Mevzuatta belirtilenlerden bagka, dernek
yetkili organlan aga$rdaki hallerde de uyelerini dernekten grkarabilir.

a) Uyelerin aluminyum sanayi kurulugundaki faaliyetlerini sriresiz olarak tatil
etmesi, yahut tUzel kigilik yonetim kurulu bagkanh!r veya temsilcilik yetkisini
kaybetmesi

b) uyenin medeni haklannr kullanma yetkisini kaybetmesi,

c) Yllhk odentilerin (aidat ve/ veya katrhm paylannrn) bildirilen srire iginde
sebepsiz olarak 6denmemesi,

d) Dernek Uyeligi ile ba$dagmayacak gekilde, dernek aleyhine faaliyette
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e) Kanunlar,
bulunulmasr,

ydnetmelikler ve dernek tUzri$rine

f) Genel kabul g6rmUg veya dernek tarafrndan ilke olarak
meslek etiline aykn davranrgta bulunulmasr,

g) Disiplin kuruluna sevk edilen Uye hakknda, disiplin kurulunca riyenin ihracr
y6nUnde karar ahnmasr,

h) Hakh sebeplerin bulunmasl.

Borglu tiyenin yapllacak ilk genel kurula 2 ay kallncaya kadar Odentilerini
ddememig olmasl halinde, Uyeye tebligat yapllarak, 1 ay srire tanrnrr. Bu sUrenin
bitimine kadar odentisini yapmayan tiyenin ihracr igin gerekli iglemler baglatlhr.

Qlkanlan tiye, kendisine bildirilen grkarma karanna kargr, yazilt bildirim
tarihinden baglamak tizere otuz (30) gtln iginde y6netim kurulu aracrh$r ile genel
kurula itiraz bagvurusu yapabilir. TUzUkte gdsterilen grkarma sebeplerinin hakh
saylamayaca!l geklinde itiraz yaprlamaz.

Itiraz, ilk .genel kurul toptanUsrnda gdrrigrj[ip, karara ba$lanmak tizere
gtindeme altnlr...Itirazn karara ba$lanmaslna kadar Uyenin hak ve yrikUm[ilUkleri
devam eder. Uyenin stiresinde itiraz etmemesi veya itirazrn genel kurulda
reddedilmesi halinde gkarma kararr kesinlegir. Kesinlegen gkarma karanna kargr
tiyenin, mahkemeye bagvurara( iptal davasr agma hakkr sakhdrr.

Uyelikten gkanlma karan verilmig olan rlyenin derne$e odemesi gereken,
gncak, ddememig oldu$u her trirlU ddentisi yasal olarak dernefe borg ve tiahhUdri
bigiminde de$erlendirilir. Dernek ydnetim kurulunun s6z konusu dd-entilerin yasal
yollardan tahsiline gitme hakkl vardrr.

DERNEGiN ORGANLARI :

Madde 10- Derne$in organlan gunlardrr.

a) Genel Kurul

b) Y6netim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Disiplin Kurulu

e) Danrgma Kurulu

GENEL KURUL
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Madde 11: Genel kurul, dernegin en yetkiti organrdrr. Dernege asti{{uffqdffr.p$ffii
gergek ve trlzel kigi temsilcilerinden otugur. \\X iitTy'--. yv Lu4vr r\rrr LrvrrrJrrsrErrrLrEr rrJrurur. 

\?,llr.$%f..s$,r" <1,, -I-Y !.-,n it$ '
Genel kurul olagan olarak her yrr, dernek merkezinin bulundugu fB-iUe;:tvhnr

aynda toplanrr.

Ydnetim veya denetim kurulunun gerekli gdrdtigU hallerde veya dernek
Uyelerinden begte birinin yazh talepleri rizerine, ola$an[]stri genel kurui toplanilsr
yapthr. Genel kurul toplantrya yonetim kurulu taraflndan ga$rrrhi. Denetim kurulunun
talebi veya dernek tlyele-rinin begte birinin yazrh iste$i rlzerine yonetim kurulu, genel
kurulu bir ay iginde ola$anristri toplantrya gafrrmazia, dernek denetim kurulu 

-reya

toplanil istelinde bulunan tiyelerden birinin mrlracaa1 Uzerine, yetkili mahalli Sulh
Hukuk Mahkemesi aracrh$r ile, dernek rlyelerinden Ug kigilik bir heyetin genel kurulu
toplantrya ga$rrmak tizere gorevlendirilmesi istenilebilir. Mahkemece goievlendirilen
kigiler, tUm giderleri derne$e ait olmak rizere, genel kurulu usu[ine uygun olarak
toplanUya ga$rrrr.

9A6RI USULU :

Madde 12:

a) Yonetim kurulu, dernek trizU$rjne gdre genel kurula katrlma hakkr olan
Uyelerin listesini dtlzenler. En az 15 grin 6nceden, genel kurula katrlacak Uyeler;
toplanfinln gtinU, saati, yeri ve grindemi bir gazete ile-ilan edilmek veya yazr1, ya da
elektronik posta ile bildirilmek suretiyle, toplantlya gagrrrlrr. Bu gagrrda gogunluk
sa$lanamamast sebebi ile toplantr yaprlamazsa, ikinci [oflantrnrn nindi grln, slat ve
yerde yaprlaca$r ve ikinci toplantrda gogunlugun aranmayaca$r beliftilir: ilk toplantr
gtinti ile ikinci toplantl arastnda btraklacak zaman, bir haftaJa n az, altmrg grinden
fazla olamaz.

b) Toplantr, golunluk sa$lanamamast sebebinin drgrnda bagka bir nedenle geri
btrakltrsa, bu durum geri brrakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplanfi Igin
yaptlan ga$rr usultlne uygun olarak tiyelere duyurulur. ikinci toplantrnrn geii brrakma
tarihinden itibaren en geg altr ay iginde yaprrmasr zorunludur.

- Uyeler, ikinci toplantrya, (a) frkrasrnda belirtilen esaslara gore yeniden ga$nlrr.
Genel kurul toplants bir defadan fazla ertelenemez.

TOPLANTI YETER SAYISI :

Madde 13: Genel kurul, katrlma hakkr olan riyelerin salt go$unlu$unun huzuru ile
yaprlrr. ilk toplanttda yeter saytst sa$lanamazsa, ikinci toptantiOa golunluk aranmaz.
Ancak, ikinci toplantrya igtirak eden tiye sayrsr, yonetim ve denetim liurullarr riye tam
sayrlarr toplamrnrn iki katrndan aga$r olamaz.

TOPLANTI YAPILIS USULU :

Madde L4: Dernek
yonetim kurulunca

u, ilan edilen
hazirun listesi

yer ve zamanda toplanrr. Uyeler,
hizasrna imza atarak,

genel kurul
duzenlenen
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toplantrya katrlrrlar. Toplantr yeter saysr sa$lanmrgsa, durum
edilir. Toplanil, yonetim kurulu tarafrndan agrlrr. Agrhgr takiben t
Uzere; bir bagkan, bir bagkan vekili, bir yazman segilir.

'{.lr:-::--'

Toplantryt, genel kurul bagkanr idare eder. Yazman Uye toplantr tutanallnl
dtizenler ve tutanak divan heyetince imzalanrr. Toplantr sonunda bUtrin tutanalive
belgeler y6netim kuruluna verilir. Genet kurulda kararlar, kanunda ve tUztjkte aksine
hUktim yoksa, oy goklulu ile ahnrr. Triztik de$igikli$i ve dernegin feshi hakkrnda
altnacak kararlarda, toplantrya kaillan Uyelerin en ai rlgte iki go$unlukla kabul oyu
kullanmasr gartUr.

Dernek tiyeleri; dernek ile kendisi, egi, rist ve alt soyu aragndaki hukuki bir
iglem ve uyugmazhk konusunda ahnmasl gereken kararlarda oy kullan amaz.

TOPLANTIDA GoRUSUUCEK HUSUSTAR VE KARARLANN iTiNNZ:

Madde 15: Genel kurulda yalnz gtindemdeki maddeler gdrtigrilUr. Toptantlda hazrr
bulunan tlyelerin en az onda biri taraftndan gdrUgrilmesi Gtenen konutann grjndeme
konulmasr, zorunludur.

Toplanttda hazr bulunan ve kanuna veya trizU$e aykrn olarak ahnan genel
kurul kararlanna katrlmayan her riye, karar tarihinden baglayarak rig ay i[inOe
mahkemeye bagvurmak suretiyle, kararrn iptalini isteyebilir.

. 
Di$er organlann kararlanna kargl, dernek igi denetim yollarr ttlketilmedikge,

iptal davasr agrlamaz.

GENEL KURULUN C6NEV VE YETKitERi :

Madde 16: Aga$rda yazllt hususlar genel kurulca gdrUgrllUp karara baglanrr:

a) Dernek organlannrn segimi,

b) Dernek trlzUgUnrin degigtirilmesi,

c) Yonetim, denetim ve disiplin kurulu raporlannrn gorugrilmesi, y6netim,
denetim ve disiplin kurullannrn ibrasr,

d) Yonetim kurulunca hazrlanan britgenin gorrigtllUp, aynen veya de$igtirilerek
kabulU,

e) Dernek igin.gerekli tagtnmaz mallann satrn allnmast veya mevcut tagrnmaz
mallann sattlmast, leh ve aleyhte ipotek konulmasr, kaldrllmisr, leh ve ileyhte
tagtnmaz saUg vaadi yapllmast veya vazgegilmesi hususunda yonetim kuruluna yetki
verilmesi,

f) Gerekli gorrilen agrlmastna karar verilmesi,yerlerde gube

lt//
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g) Derne$in federasyona katllmast veya aynlmasl,

h) Dernelin uluslararasr faaliyette bulunmasr, yUrt drgrndaki
kuruluglara Uye olmasr veya Uyelikten ayrrlmast,

\+.jjrl

l) Dernek organlannca, tiyeler hakkrnda ahnan karartara kargl yapllan itirazlann
gdrtigrihlp, karara ba$lanmasl,

i) Derne$in feshi ve tasfiye gekil ve esaslannrn belirlenmesi,

j) Mevzuatta ve dernek tUzrl$Unde genel kurulca yapltmasl belirtilen g6revlerin
ifasr.

k) Dernelin iktisadi TegekkUl kurmasr veya kurulmug bir iktisadi tegekkrile
oftak ahnmasl ya da tasfiyesi

vdneriu KURULU:

Madde 17: Yonetim kurulu, dernelin ytirritme ve temsil organrdrr. Ydnetim
kurulu tjye saylsr (9) asll ve (9) yedek tegekkril etmek izere, genel kurulca
belirlenir ve segimler dernek Uyeleri arasrndan gizli oyla,2 yrl gorev yapmak rizere
segilir. Ydnetim kurulu asil ve yedek riyelerin en az 6 tanesi minimum beg yrl
dernek tlyesi olan ve en az iki yrl Ust rlste ihracat yapmtg olan tUzel kigi tiyelerin
temsilcilerinden segilir, Ydnetim Kurulu'nun olugumunda haddeleme, ekstruzyon,
ddktim, geri d6nrigtim ve endtjstriyel uygulama alanlannr temsilen en az bir-rjye
bulunur. Sektore katklst kantlanmrg, saygrnh$r kabul edilmig fahri riyeler arasrndin
bir kigi Yonetim Kurulu'nun dnerisi ile Genel Kurulta Yoneiim Kurulu riyesi olarak
segilebilir

YONeriM KURULUNUN GALTSMAST:

Madde 18:

a) Yonetim kurulu tiyeleri, segimden itibaren en geg bir hafta iginde
toplanarak, aralanndan bir bagkan, bir bagkan yardrmclsr, bir sekieter ve bir muhasip
tlye segerler.

Dernek temsil ve ikamt, ydnetim kurulu tarafrndan kararlagtlnlan imza
sirkr.ilerine uygun olarak icra edilir.

b) Y6netim kurulu, en az iki ayda bir bagkan veya bagkan vekilinin
bagkanh$rnda toplanrr. Kararlar salt golunlukla ahnlr. Y6netim kuruiunun toplantr
yapabilmesi igin, tiyelerden en az salt goflunlu$un toplantrda hazu bulunmasr
gereklidir. Kararlar karar defterine gegirilerek imza edilir. Muhalif ve gekimser
kalanlar, gerekgelerini karann altrna yazarak, imza

(,!l
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c) Ust Uste 3 (UE) toplantrya mazeretsiz olarak gelmeyen Uy

kurulu riyeligi driger. Drigme karannr yonetim kurulu verir. y
tiyelerinden birinin istifasr veya riyelik srfaUnrn kalkmasr sonucu bogala
oy alan ilk srradaki yedek uye, ydnetim kurulunca gdreve ga$rrrhr.

Yonetim kurulu tlye sayrst, yedekler de vazifeye ga$rnldrktan sonra rlye tam
saylslnln yarlslndan aga$rya dtigerse, denetim kurulu veya mevcut Uyeler bir ay iginde
genel kurulu toplantrya ga$rrlr. Bu galrr yaprlmazsa, dernek riyelerinden' birinin
bagvurmasl tizerine mahalli Sulh Hukuk Hdkimli$inden, dernek Uyelerinden rlg kigiyi
Plt ?V iginde genel kurulu toplamakla gdrevlendirmek uzere, talepte bulunulur.
Mahkemece gdrevlendirilen kigiler, tUm giderleri derne$e ait olmak Uzere, genel
kurulu usulUne uygun olarak toplanhya ga$rrlr.

vdnTriu KURULUNUN GOREVLERi:

Madde 19:

a) Genel kurul kararlannl uygulamak, genel kurul kararr gerektirmeyen
konularda, kanunlar ve dernek trizri$ri htikrlmleri do$ruttusunda karar almak ve
uygulama(

b) Derne$i temsil etmek,

c) Ola$an ve ola$an Ustti genel kurul toplanhsrna karar vermek ve uygulamak,

d) Gegmig gahgma ddnemine ait gahgma programt raporunu ve dernek gelir ve
gider hesaplannl hazlrlayara( genel kurula sunma(

e) Gelecek gahgma donemi igin; yrllrk gahgma programt ile, bUtgeyi hazrlamak
ve genel kurul taraflndan onaylanan bUtgeyi dikkate alarak, faaliyetlerd-e'bulunmak,

f) Aluminyum sekt6rrintin ortak sorunlan igin gerekli gordLi$ri durumlarda,
tiyeleri araslndan veya dtgandan uzmanlar ile komite, kurul, koniey ve benzeri
organlar tegekkr,il ettirme(

g) Dernek amaglanna uygun olarak yatrnmlarda bulunmak,

h) Dernek amaglannl gergeklegtirebilmek igin ortakh( iktisadi igletme, vakf ve
yardtmlagma sandrll v.b. kurulmaslna veya kuiulmug ve kurulacaklara katrlmaya
karar vermek,

i) Genel sekreterin ve gerekli gOrdU$U hallerde gahgacak diger personelin
istihdamtna karar vermek, genel sekreteri atamak, azletmek, di$er personelin
atanmasl konusunda genel sektere yetki vermek ve gerekli g6rdugtlnde, bu personeli
azletmek,
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j) Uyelerin odemekle yUkUmlU olacaklarr aidat ve
Derne$in britgesini olugturmak, genel kurulun onayrna sunmak
kararlan gergevesinde ddentilere iligkin kararlarr uyg ulamaya koymak,

k) Triztlk gere$i, ya da genel kurul veya ydnetim kurulunun p
gergevesinde takdirname, gilt, maddi 6dtll, ya da bagka trlr ddrillendirme konusunda,
ddtillendirme kstaslannr belirleme( jrlri olugturmak, OdUl koymak ve odtllleri
da$tma(

l) Sektdr mensuplart, bilim adamlarr, teknik adamlar, yan sanayi mensuptan,
bUrokratlar ve 6$renciler arasrnda, aluminyum sektdrUnrln geligmesine katkrda
bulunmak izere, yangmalar drizenlemek ve tegvik odtjlleri vermek-,

m) Kanun ve ttizUk hUkrimlerine aykn davranrg gdrtilen rlyeler hakklnda
iglem yapma( ihrag karan almak ve istifa eden dernek uyelerinin istifasrnl kabul
etmek,

n) Derne$in igleyigi, riye kabul iglemleri, komite ve kurultann gahgma
y6ntemleri, masraflara kaUltm paylanna iligkin gruplann belirtenmesi ve mali ve idari
prosedrirlerine iligkin ig yonetmelikleri haarlayp, uygulanmasrnr sa$lamak,

o) Dernek amactna uygun olup, di$er organlara verilmeyen ig ve iglemleri
yapmak.

DENETiM KURULU:

Madde 20:

Denetim kurulu, derne$in ig denetimini yapan organdrr. Genel kurul taraflndan
segilen 3 asrl ve 3 yedek riyeden olugur. G6rev sriresi zynu.

DENETiM KURULUNUN G6REVLERi:

Madde 21:

Denetim kurulu, kanunlar ve di$er mevzuat hUkrimleri ile, dernek ttizU$r.intin
kendilerine verdili ig denetim gorevini yerine getirir. Bu maksafla:

a) Denetgiler, en geg altrgar ayhk arahktarla derne$in gelir-gider hesaplan ile,
gahgmalann mevzuat ve tuzrik htikumlerine uygunlulunu liontiol edlr,

b) Kanuni defterlerin usulUne uygun olarak . ve zamanrnda tutulup
tutulmadr$lnr kontrol eder,
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d) Gelir ve giderlerin gegerli belgeye baglanrp ballanmad
defterlere iglenip iglenmedilini, banka kayrilannr da inceleyerek kon

e) Genel sekreterligin, lokal idaresinin ve diler birimlerin yaptr$r
inceler,

f) Hesap d6nemi sonunda hazrlayaca$r raporu genel kurul dncesi Uyelere
da$trlacak gekilde hazular ve genel kuruia havale'edilmek rlzere yonetim kuruluna
sunar,

g) Gdrev ve yetki alanr iginde dnemli gOrdU$U hususlar hakkrnda genel kurulu
ve ydnetim kurulunu usultine uygun olara( olalanUstri toplantrya gafirrabilir,

oisipLilr KURULU:

Madde 22:

Disiplin kurulu, genel kurulca segilen 5 asll ve 3 yedek riyeden olugur. G6rev
9tip9i 2 ytdr. genel kurul g6rev sUresini en gok 3 yrt olarak degiSik gekilde
belirleyebilir.

Kanun ve dernek trizrilrine aykn davranrgtan dolayl, hakklnda ceza verilmesi
istenilen tlyeler hakkrnda karar vermek yetkisi disiplin kuruluna ait olup, disiplin
kurulunca verilen kararlara kargt ancak genet kurul nezdinde itiraz edilebilir. Disiplin
kurulu, ydnetim kurulu veya ilgilinin talebi halinde, en geg bir hafta iginde toplanlr.
Toplantl konusu olay hakktnda sonuca vanncaya kadar, tenOi belirleyeie$i arairklarla
toplantllara devam eder.

Disiplin kurulu, keldi iginde bir bagkan ve bir bagkan vekili ile bir raportor
?.e99r. Disiplin kurulu, go$unlukla toplanrr. Disiplin kurulu ilgiliyi davet ederek dinler.
Ilgili isterse yazh cevap da verebilir. itgilinin yazilt veyl sdzlU otarak beyanda
bulunmamasr halinde, dosya igeriline g6re iglem yaprlrr.

DANISMA KURULU:

Madde 23: Danrgma kurulu dernelin en tist danrgma organrdrr.

Aluminyum sektortinde temaytiz etmig, ydnetim kurulunca genel kurula
Onerilen adaylar arastndan, genel kurul tarafrndan gizli oyla segilir. G6rev srjresini
genel kurul belirler. Genel kurulca sUre belirlenmemigse, danrgma kurulunun g6rev
stlresi 4 (ddrt) yrl olarak kabul edilir. Dantgma kurulu rlye sayrsi en fazla yedi (Zj kiSi
olmak r.izere genel kurulca belirlenir.
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Danrgma kurulu uyeleri kendi aralanndan bir bagkan ve
segerler.

DantSma kurulu tiyeleri yrlda en az iki kere, danrgma kurutu OaSffi6?fr1111[f$i6fi
Uzerine, Uye tam saytstntn salt go$unlu$u ile toplanirak, grlndemindeki konulan
gorUgrir ve karara ba$lar.

Yonetim kurulu rjyeleri danrgma kurulu toplantrlarrna kaillabilir, ancak gcirevde
bulunduklan srlrece danrgma kuruluna segilemezler.

sECiMLEnin uUlri ionneyE BiLDiniuarsi :

Madde 24: Genel kurulca yaprtan segimi izleyen otuz grin iginde, y6netim kurulu
taraflndan, ydnetim, denetim ve disiplin kurulu asrl ve 

-yedef 
Uy'e6ri ile danrgma

kururlu tiyelerinin ad ve soyadlarr, TC kimlik numaralan, b'aba adlarr, do$um Veri ,"tarihleri, meslekleri v9 lkametgahlan dernek merkezinin bulundu$u'yerin en briyt;k
mtilki amirli$ine yazl ile bildirilir.

gALrgMA KOMiTELERi :

Madde 25:

Dernek yonetim kurulu, kendi gdrev ve sorumluluklan kapsamlnda,
belirleyecegi gergevede g0rev yapmak Uzergi. EkstrUzyon Komitesi,

ii. yassr Urtinler Komitesi,
iii. iletkenler Komitesi,
iv. Ddkrim Urrinleri Komitesi,
v. Mimari Uygulama Komitesi,
vi. Egitim Komitesi,
vii. ileri Teknoloji, Ar-Ge ve Kalite Komitesi,viii. Uyelik Geligtirme, Uye Hizmetleri ve natkla iligkiter Komitesi,

adlarrnda komiteleri ve ihtiyag duyulan di$er komiteleri kurabilir. Bu komitelere
atanacak tiyeler yonetim kurulu tarafrndan belirlenir. yonetim kurulu, komitelerdegdrev alacak dernek Uyesi ve . personetinin gorev sUresini isteOigi biaird;
bel irleyebi li r, kom ite riyelerini istedili bigi mde deg i gtr:rebi t ir.

Komiteler en..az 3 ayda bir dUzenli olarak toplanmak, gahgma planr yapmak,
galtgma planlan dolrultusunda .yaprlan veya yaprlamayan igieri ve geligmeleri'rapoi
halinde ve genel sekreter aracrhlryla yonetim kuruluna itetm6ne vtirclmtuo1irler,



fficD
6q
t,H d{.b\A

Komiteler kendi iglerinde bir komite bagkanr ve rapoftOr
sekretere bildirirler. Komite Bagkanr, gerekli g6rdu$ri durumda, genel
ihtiyag duydu$u btiro elemanlannrn toplantrlara katllmasrnr isteyebilir.

GENEL SEKRETERLiT :

Madde 26:

a) Atama: Genel sekreterin atanmasr, g6revden ahnmasr ve ricretinin
tespiti ydnetim kurulunca yaprlrr.

b)Genel Sekreterlik Biirosu: Genel sekreterlik bUrosuna, genel
sekreterin talebi ve y6netim kurulunun onayl ile, istatistik, teknik, idari, mali ve diSer
konularda yardrmcr olacak elemanlar ahnabilir.

Yonetim kuruluna kargt, genel sekreterlik bUrosunun trim g6rev,
sorumluluk ve yetkileri agtsrndan genel sekreter do$rudan ve tam sorumludur.

GENEL SEKRETENTru C6NEV VE VrrriIrNi :

Madde 27:

a) Dernek btlrosunu ydnetmek, her tUr[] yazgmalarr idare etmek, haber
toplamak, ilgili yaynlan ve istatistikleri derlemek ve bunlar hakklnda yonetim
kurulunu ve gerektilinde rlyeleri bilgilendirme(

b)Bilgi akrgnrn ve haberlegmenin duzenli igremesini temin etme(

c) Ydnetim ve denetim kurulunu toplantrya ga$lrmak, grindemini hazrlamak ve
kararlarrnr uygulamak,

d) Dernek gahgmalan hakkrnda yOnetim kururunu birgilendirmek,

e) Ug ayda bir dtizenlenecek bilango ile mali durumu tespit etmek ve yonetim
ve denetim kurullannl bilgilendirme(

O Uyelik ile ilgili konulan yonetim kuruluna sunmak ve ahnan karar
do$rultusunda iglemlerini yapmak,

g)Uyelik aidatlannt ve di$er gelirlerin tahsil edilmesini saglamak ve bolgenin en
btlyUk mUlki idare amirli$inden temin edilen yetki ile ahndr belgesi kesme(

h)Dernekte bulunan di$er personeli y6netmek ve gahgmalannr denetlemek,

verilecekve ydnetmeliklerle

N fi



j) Yonetim kurulu karan ile dernegi temsil etmek, ydnetim
di$er gdrevleri yerine getirmek,

k)Genel sekreterlik biriminde yer aran trim briro personeli
da$rlrmr yapmak, koordinasyonu sa$lamak, ilgili personelden rutin ,.va ordf=t5
raporlart istemek, ilgili personelin gahgmalan ve elde ettikleri bulgulal y-onetim
kuruluna ve y6netim kurulunca uygun gdrrilecek di$er kigi, kurum, 

-kurulug 
ya da

makamlarrn bilgisine ve kullanrmrna hazrr hare getirmet<tir.

DERNEGiN ETHRITRI:

Madde 28: Dernelin gelirleri

A). Girig ddentisi: Girig odentisi derne$e riye olacaklar tarafrndan bir defaya
mahsus olmak tizere verilir. 20L4 ve sonrasiigin - Genel Kurulda kabul edilen britEe
htiktlmleri gergevesinde Genel Kurul tarafrndan verilen yetki ile Yonetim Kurulu
tarafrndan her yrl igin yeniden tesbit edilir.

B) Yllhk Odenti: Aidat ve masraflara katrhm payr adr altrnda iki ttirde allnrr.

a)Aidat: Her tiye igin tek ve egit yrlhk aidat gegerlidir. ZOt4 ve sonrast
igin-, aidat miktan Genel Kurulda kabul edilen btltge hUlirimleri gergevesinde Genel
Kurul taraftndan verilen yetki ile Ydnetim Kurulunca belirlenir. niOittai ait olduklarr yrl
iginde ve ydnetim kurulu tarafrndan ilan edilecek takvime g6re 6denir.

b)Masraflara Katlhm Payt: Ydnetim kurulu, genel kurulun vereceli yetki
do$rultusunda, Uye firmalann veya gergek kigi Uyelerin temsil ettikleri flrirajarrn
kurulu kapasiteleri, bir Onceki yrl gergeklegen Uretimleri ve bilangolalnr dikkate
alarak, tiyelerden, bulunduklan kademelere gdre 6demeleri gereften masraflara
kaUltm payt tutarlannt kendisi tespit eder ve riyelerine bildirir. Soi konusu kademeler
1. grup, 2. grup, ve 3. grup olarak adlandrrrlrr. Aynr firmadan 1?en gok rjye
bulunmasr halinde, ilk uye drgrndaki rryeler 3. gruba dahil edilir.

Ydnetim kurulu, hem bu gruplar igin gegerli olacak yrlhk masraflara katlhm
paylnl, hem de derne$in acil gelir artrgr ihtiyacr ortaya grktl$l takdirde, aynr yrl iginde
masraflara kattltm paylnln belirlenmig mebla$a ilaveten-ne kadar dan'a irtrillacl$rnr
da, genel kurul taraflndan verilecek olan yetkiye dayanarak kararlagtrrabilir. Genel
kurulca aksine karal altnmadtkga, bir yrl iginde 2 defadan fazla ve ylln bagrnda
belirlenmig olan mebla$rn toplam olarak 2 katrndan daha fazla masraflara katrlrm payr
arttgt yaptlamaz. Yonetim kurulu alaca$r aftg kararrnda, aftrgrn bir sonraki yrUj a'a
gegerli olup olmayaca$rnr tespit eder ve tlyelerine bildirir.

C) Yaptlacak ba$rg ve yardtmlar, borglanma kargrh$r ahnacak yardrmlar,

D) Derne$in
gelirler,

mal varhlrndan ve amaglara uygun elde edilen
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E) Amaglannr gergeklegtirmek igin gelir temin etmek amacryla ku
srnai igletmeler, oftakhklar, vakflar ve yardrmlagma sandrklanndan
gelirler.

DERNEGIN BORCLANMA USUL VE ESASLARI:

Madde 29: Dernek, amaglannr gergeklegtirmek, faaliyetlerini sUrdrlrebilmek ve gayri
menkul altnmast igin ihtiyag duydu$u takdirde, yonetim kurulu karan ile bankalardan,
finans kurumlartndan, riyelerinden veya di$er ttizel kigiliklerden borg alabilir. Bu
borglanma nakit olarak olabilece$i gibi, finansal kiralama ve benzeri finansal
yontemlerle, ya da mal veya hizmetleri kredili olarak satln almak bigiminde de olabilir.
Derne$in borglanma limiti, borglanmanrn gergeklegece$i yrl igin yaprlmrg olan tahmini
bUtgedeki gelir beklentileri toplamrndan daha fazla olamaz. Borglanmanrn britge
gelirlerinden fazla olmasrnr gerektirecek bir zorunluluk olmasr halinde, olalanUslU
mali genel kurula gidilerek, tahmini butge revizyonu yoluna gidilebilir.

Bankalar ve finans kurumlarr drgrndaki tUzel veya gergek kigilere olan
borglanmalarda faiz ve finansman masrafr Ustlenilemez.

DERNEGIN gUBESi:

Madde 30: Dernek, gerekli gdrrllen yerlerde genel kurul kararr ile gube agabilir. gube
agma karart verildi$inde, dernek ydnetim kurulunca yetki verilen en az ig tiigitit<
kurucular kurulu, gube agrlacak yerin en bUyrik mrllki amirine gube kurulug bil-dirimini
ve gerekli belgeleri verir.

Dernek gubeleri, 5253 sayth Dernekler Yasasr uyannca kendilerine ait bir
ttizU$e sahip olamaytp, igbu dernek trizri$r.ine do$rudan baghdrrlar. Trjzrjkte
belirtilenler drgrndaki trim yasal sorumluluk ve prosedrjrler ile igleyig agrsrndan,
ba$rmslz bir dernek ve ttizel kigilik kimli$i tagrrlar. gube agrlmasr natinie dernegin
mevcut dernek merkezinin adt " Dernek Genel Merkezi " geklinde kullanrlrr. fUzUk
olarak genel merkeze ba$rmlrh$a ek olarak, dernek genel merkez genel kurulunun
izni veya onayt olmadan, gubeler kendi adlarrna higbir tagrnrr veya tagrnmaz mal, hak
veya ayncah$a sahip olamaz ve hak veya mallar rizerinde tasarrufta bulunamazlar.
Dernek genel merkez y6netim kurulunun bilgisi ve onayt olmaksrzrn, veya dernekten
ba$tmstz olarak, derne$in kimli$ini, tUzel kigili$ini ve toplumdaki yerini etkileyecek
faaliyetler, davranrglar, ya da agrklamalarda bulunamazlar.

A) $ubelerin kurulugu: $ubeler, dernelin tUzU$rinde belirtilen hedef ve
amaglart do$rultusunda yaprlabilecek faaliyetleri yerel olarak daha etkin bigimde
gergeklegtirmek izere, o ydrede yagayan, dernelin asrl Uyesi olmak igin gerektl trim
gaftlan haiz olan ve dernekler yasasrnda belirtilen sayrda kiginin, yine yisada beliftilen
prosedUre uygun bigimde gube kurmak istefiyle, dernele yapacaklarr bagvurunun,
dernek yonetim kurulunda uygun bulunarak kabul edilmesi son-rasrnda, dernek genei
kurulunun onaytna sunulmast ver,genel kurulun da olumlu yd\e karar vermesiyle



B) Kurulug Yeri: gubeler, TUrkiye igerisinde il veya bUyri
metropolitan ilge merkezlerinde kurulabilirler. yurt drgrnda kur
konusunda, gubenin kurulacalr yerlegim biriminin il veya ilfe merkezi
hususunda dernek genel kurulunun verece$i karar esastrr.

C) $ube iiyeli$i: Dernek gubelerinin riyeleri, dernek trizri$rinde riyeter igin
6ng6rtilen trim 6zellikleri tagrr, tiyelik bagvurusunda kullanabilecekteri. hak veyetkilerle sahip olacaklan sorumluluklar agrslndan Dernek tUztl$UnUn ilgili
maddelerine uyar, tUzUkte belirtilen trirde tiyelik gnlflamast gergevesinde }nlflandrrllrr
ve ayrl bir dernek kimlilindeki dernek gubesi tiyesi olarak, d-ernekler yasastntn ve
dernek ttiztilrlntln tiyelere verdi$i trim hak ve yetkileri trizUk gergevesinde kullanrr;
ttim sorumluluklarr da aynl do$rultuda tagrr ve uygularlar. Oern-ef gubesi riyeleri,
dernek tiyesi saylmaz ve dernek genel merkezi bUnyesinde, dernek 

-Uyeleriyle 
egil

muamele, hak ve sorumluluk talebinde bulunamaztar.

D) $ube Organlan : $ubeler, 5253 sayh Dernekler Yasasr'nrn zorunlu krldr$r
trjm organlara sahiptir.

gubelerin organlan ve olugum gekli agalrdaki gibidir :

a) $ube Genel Kurulu: Olugum, galn usu[i, toplantr yeter saytst, toplantr
usulti, toplantrda gdrrigUlecek hususlar bakmlndan gube genel kurullarr, dernek genel
kurulu ile aynt ozellikleri tagrrlar. gube genel kurullarr iki yllda bir, genel m6rkez
derne$inin yapaca$r genel kuruldan en az iki ay Once olmak rizeief ocak ayrnda
toplantr. Genel kurul sonrasrnda genel kurul toplantr tutana$1, y6netim kurulu failiyet
raporu, denetim kurulu raporu, disiplin kurulu raporu genel kurulca kabul edilmig oian
gelir-gider ve kesin hesap tablolan, gelecek yrhn tahmini btitgesi ve di$er eilerle
birlikte dernek genel merkezine gdnderilmek zorundadrr.

gube genel kurullannrn g6rev ve yetkileri gunlardrr :

a.1) Dernek organlarrnln segimi,

a.2)Ydnetim ve denetim raporlarrnrn g6rtigrilmesi ile, ydnetim kurulunun
ibrasr,

a.3) Kesin]egmig gelir-gider tablosu ve bilangonun gdrUgUlerek kabulti veya
reddi ile gelecek ddnemlere ait britgenin gorrigtilereli kabul[,

a.4) Mevzuatta ve dernek tUztilUnde gube genel kurullannca yaprlmasr
beliftilen gdrevlerin ifasr,

a.5) Dernek genel kurulunda gube delegesi olarak gdrevlendirilecek riyelerin
segimi,

a.6) Mevzuatta gubelerin yapmalanna izin verilmeyen faaliyetlerden
olmamasr ve dernek

d[,

Une aykn olmamasr kaydryla, U
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kurulunun dnerisi do$rultusunda amaca uygun di$er genel kurul
yaprlmasr.

b) $ube Ydnetim Kurulu: gubelerin ydnetim kuruilarr (7) asil ve\
Uyeden olugmak izere, gube genel kurullarr tarafrndan gizli oy ile 2 yrl igin
Oylamada eSit oy alan adaylar arasrnda kura gekilerek gdrev alacak Uye belirlenir.
Y6netim kurulunun gahgma esaslan ile gdrev ve yetkileri madde-17 ve devamrnda
beliftilmig olan dernek genel merkez yonetim kurulunun gahgma esaslarr, g6rev ve
sorumluluklan ile ayntdtr. Sdz konusu maddelerde belirtilenlere ek olarak, gube
ydnetim kurullan baa ek gdrevleri de yapmakla yrlkUmhldrirler. gube y6netim
kurullartntn belirtilen bu gdrevlerini yapmayarak veya eksik yapmak suretiyle dernek
ttiztlfrine, ilkelerine ya da amaglanna zarar verdi$i sabit goruildLigti veya denetgi
raporlartna yansrdr$r takdirde, genel merkez dernek yonetim kurulu, mevcut ydnetim
kurulunun g6revden altnarak, yasada ongdrtjlen en ksa srire igerisinde olagantjstrl
genel kurula gidilmesi ve yeni yonetim kurulu segilmesi istemiyle adli makamlara
bagvurabilir. Bdyle bir uygulama veya suiistimale dayanarak gubenin kapaillmasr
prosedUrtlnU baglatabil ir.

$ube yOnetim kurullannln ek gOrevleri gunlardrr:
b.1) Dernek genel merkez yetkili organlannca yaprlmasr istenilen ve dernek
hedef ve amaglan do$rultusunda yaprlmasr gerekli her tUrltl gahgmanrn
yaprlmasl,

b.2) istenilen tUm bilgi ve raporlarrn istenildigi bigimde, zamanlnda ve tam
olarak dtlzenlenerek, dernek genel merkezine veya di$er resmi ya da 6zel
kurumlara sunulmasr,

b.3) Dernek genel merkez ydnetim kurulunun tUm derne$i ilgilendiren
kararlan, ilanlan veya uygulamalanndan kendi Uyeterinin ve yerel
gevrelerindeki ilgililerin haberdar edilmesi,

b.4) $ube genel kuruluna, dernek genel kurulunda gubeyi temsit etmek rlzere
segilecek gube Uyelerinin onerilmesi,

b.5) Dernefiin yerel gevrede temsil edilmesi.

c) $ube Denetim Kurulu :gube denetim kurulu, 3 asil ve 3 yedek
tiyeden olugmak Uzere, gube genel kurullan tarafrndan gizli oy ile ve 2 yil igin
segilirler. Madde-20 ve devamtnda belirtilmig olan dernek genel merkez denetim
k_urullannln trim gdrev ve yetkilerine, gahgma esaslanna ve sorumlutuklanna gube
trizel kigili$i gergevesinde sahiptirler.
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e) $ubenin Dernekte Temsili : Derne$in
gubeler, gube ydnetim kurulu tarafrndan yetki belgesi
temsil edilirler.

genel faal
drizenlenen kigi

Dernek genel kurulunda gubeler, gube genel kurulu tarafrndan segilffi
zamantnda adlan dernek genel merkezine bildiillmig olan 3 ( riE ) riye tarafrnOan
temsil edilirler. $ube temsilcilerinin trim segimler igin veya genel kurul grindeminde
oylanan konular igin oy kullanma haklan, komisyonlara, bagkanhk divanrna, gahgma
gruplanna segilme haklarr vardlr. Ancak, dernek y6netim, denetim ve 
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kurullanna segilme haklarr yoktur.

DERNEGTN ig DENETiM gEKLi:

Madde 31: Derne$in defterleri, yazgmalarr, fatura ve makbuzlan, banka hesap
hareketleri v.b. belge ve kaytlan, ilgili kamu gorevlileri tarafrndan deneflemeye
gtincel olarak hazlr tutulur. Bu maksatla dernek denetim kurulu riyelerinden her biri,
bu evrak ve kaytlann dtizenli olarak tutulup tutulmadr$lnt ve denetime hazr olup
olmadr$lnl en gok 6tar ayhk aralrklarla kontrol eder ve raporunu drizenler. Gerekji
durumlarda y6netim kurulu ve di$er ilgilileri uyartr. Ydnetim kururlu bu uyanlan
dikkate almak zorundadrr.

DERNEGIN DEFTERLERi :

Madde 32: Dernek agalrda yazrh defter ve kayttarr tutar:

a) Uye Kayrt Defteri,
b) Yonetim Kurulu Karar Defteri,
c) Denetim Kurulu Karar Defteri,
d) Disiplin Kurulu Karar Defteri,
e) Danrgma Kurulu Karar Defteri,
f) Gelen - Giden Evrak Kayt Defteri,
g) Demirbag Defteri,
h) Yevmiye Defteri,
i) Defteri Kebir,
j) Envanter Defteri,
k) Ahndr Belgesi Kayt Defteri.

Yukanda s6zti edilen defterler notere tasdik ettirilir. Dernek, buntar drgrnda
[izum gdrUlen di$er defter ve kayrilarr tutabilir.

rUzUr or6igirLiGi:
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DERNEK ruz=' rigil.i6iniru sorun eRnaesi r V;ip?"H
Madde 34: Dernek genel kurutu her zaman, dernelin feshine karar r.rJ;ifft*.{P$
alabilmek igin toplantrya Uyelerin Ugte ikisinin katrlmasr ve kaUlanlann Ugte iki
ekseriyetle karar vermesi garttlr. Ancak, birinci toplantrda Ugte iki ekieriyet
sa$lanamazsa, ikinci toplantrda nitelikli go$unluk aranmaz. Bu toplantrda haztr
bulunanlarrn tlgte iki ekseriyetle verece$i kararla dernek tUzel kigili$ine son verilebilir.
Dernelin feshi kararr ydnetim kurulu tarafrndan beg (5) grin 
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amirlile yazrh olarak bildirilir.

TASFiYE gEKLt :

Madde 35: Dernelin tasfiyesine fesih kararrnrn kesinlegmesinden veya kendiliginden
dalrlma halinin ilgili makamca tespitinden sonra baglanrr. Genel kurulca tasfiye-kurulu
segilmemig ise, tasfiye ig ve iglemi mevcut yonetim kurulunca yerine getirilir. Varsa,
derne$in alacaklan tahsil edilir, borglan 6denir. Tasfiye soniasrnda kalan mal ve
haklar bir brltUn halinde genel kurulca aksine ahnmrg bir karar olmadlll takdirde,
dernek merkezinin bulundu$u yerdeki Milli Elitim Vakfr'na, b6yle bir vJkrf yok ise
mahalli Milli E$itim M rtdUrkigU'ne devredilir.

UYGULANACAK NUTUUUN:

Madde 36: Bu tUzrikte belirtilmemig hususlar hakkrnda; Dernekler Kanunu, TUrk
Medeni Kanunu ve konu ile ilgili di$er mevzuat hrlkrjmleri uygulanrr.

DERNEK LOGOSU:

Madde 37: Derne$imizin 2012 yrllndan itibaren yeniden tasarlanmrg logosu aga$rdaki
gibidir.

f PANIoNE 6sd c
f reNroNE p 179 - roc
f pnrvromE P r79 - rc
Fonl: AvonlGorde Md BT

rUnriyr ALUM|NYUM SANAYiciuni DERNEG|
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Madde 38: Derne$in Kuruculan; adlarr, meslekleri, ikametleri ve uy
yazh gahrslardrr:

Nezihi fUuay T.C. Uyruktu
Stad Han, BrlyUkdere Cad. No:g5 Mecidiyekoy - iSfRrueUt

Fuat DiNCER T.C Uyruktu
Tersane Cad. Samur Sok No:10 Karakoy - iSfRNgUL

!{akk g6uurgi r.C. Uyruktu
Briyrikdere Cad. No:28 Mecidiyekoy - iSfnruAUl

Celal BA$ER T.C. Uyruklu
Topkapr, Bahgeliev No:46 Mecidiyekcly - iSfnNBUL

ibrahim KUZU T.C. Uyruktu
Karaalag ig Hanr, No:69 Taksim - iSfnNAUL-

Salih oir.sizo6r-u T.c. Uyruktu
GrimUgsuyu, Igrk Han, No:69 Taksim - iSfnNAUL

Sezai CANKUT T.C. Uyruklu
GUmUgsuyu Cad. Dersan Han, No:90 Taksim --iSfnNgUl-

Cumhur SAYAR T.C. Uyruklu
Fuatpaga, Siyavug Cad. No:13 Beyazrt - iSfeNAUL

Mahmut Oy T.C. Uyruklu
Fatih Yavuzselim Cad. No:3g/10 Topkapr - iSfAnAUl

Nevzat gELiK T.C. Uyruklu
Kemeralil Cad. No:67 Karakdy - iSfnNeUL

ibrahim AKTAR
Bankalar Cad. Seraktdr Han K.3

Kerim YITMAZ T.C. Uyruklu
Meft Han, K.3 Karakoy - iSfnruAUl

T.C. Uyruklu
Karakoy - iSrRNeuL

f{nan C6neng T.C. Uyruktu
Iskele Cad. No:t012 Halrcroglu - iSfRNaUL

Bagkan Yardlmctst
Samet Ali Yavuz

Uve
$ahap Klran
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Bagkan
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Uve
Osman gahin

Uve
Sedat Ozgrfir

Uve
Selim cnzto6Lu

Uve
Murat KORUMAZ

Uv"
Mehmet ARSLAN

Uve
Metit

Uv"
H. Tahsin fUGnUl

Uv"
Yusuf Griray GURSOY

Ttiziik 5253
Pernekler Kanununa
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Uv"
Trirker ASLAN
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