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TÜRK YAPISAL  ÇELİK DERNEĞİ 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI 

(16 Şubat 2022) 
 

 Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Şubat 2022 Perşembe günü yeterli 
çoğunluk sağlanamadığından, 16 Şubat 2022 Perşembe günü saat 11.00’de İstanbul’da Kadıköy 
Belediyesine bağlı Kozyatağı Kültür Merkezi Toplantı A Salonu’nda toplandı.  

  Kağan YEMEZ ve Dernek Müdürü Yeşim GÜR’EŞ, Hazirun Cetvelinde yer alan 165 Dernek 
üyesinden 31 üyenin toplantıda hazır bulunduklarına dair hazırladıkları tutanağı Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na sunmaları üzerine yeterli katılımın sağlandığı anlaşıldı. 

   Başkan, Toplantı ilanının web sitesinde yayımlandığını ve tüm üyelere elektronik posta yoluyla 
duyurulduğunu ve toplantı için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okudu. 

  Nisap zaptı imzalandı. Gündemin görüşülmesine başlandı. 

1.   Dernek Başkanı H. Yener GÜR’EŞ toplantıyı açtı, Türk Bayrağı ile Atatürk ve ebediyete intikal etmiş 
üyelerimizin aziz anılarına saygı duruşu yapıldı. 

2.  Yapılan teklif ve oylama sonucunda: 
 Divan Başkanlığı’na  Muhammed MARAŞLI  
 Divan Başkan Yardımcılığı’na  İlker İBİK  
 Divan Sekreterliği’ne  Osman Cenk TERZİOĞLU  

Oy birliği ile seçildiler. Seçilen Divan üyelerine tutanakları Genel Kurul’u temsilen imzalama yetkisi verildi. 
Divan üyeleri yerlerini aldı. 

3.  Divan Başkanı, gündem maddelerine değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisi 
olmadığından, Gündem oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Gündem’in görüşülmesine geçildi.  

4.  Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı H. Yener GÜR’EŞ tarafından okundu ve Faaliyet Raporu 
görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı.   

5.  Dernek ve Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi için ayrı ayrı olarak, 2020-
2021 yılının Dernek Bilançosu ve gelir gider hesapları Aydın KULAKSIZ tarafından okundu. Dernek ve 
İktisadi İşletme için okunan Mali Rapor ve Bilanço görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı. 

6.  2020-2021 dönemine ilişkin Denetleme Kurulu Raporu okundu ve Dernek Yönetim Kurullarının ibra 
edilmesi önerildi. 

8.  20.02.2020 – 31.12.2021 tarihleri arasındaki faaliyet dönemi için aşağıdaki organların ayrı ayrı ibra 
edilmesine oy birliği ile karar verildi;  

a. Dernek Yönetim Kurulu, 
b. Denetleme Kurulu. 

9.  2022-2023 dönemi Çalışma Programı Yönetim Kurulu Başkanı H. Yener GÜR’EŞ tarafından 
okundu. Görüşmeye açılan çalışma programı hakkında herhangi bir görüş ve öneri olmadı. 

10.  Dernek ve Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi 2022 yılı Bütçesi, 2023 yılı 
Ön Bütçesi ile üç yıldan sonra ilk kez yapılan üye aidat artışları da kapsayan İç Yönetmelik Yönetim 
Kurulu Başkanı H. Yener GÜR’EŞ tarafından değişen kısımlara dikkat çekilerek okundu. İç Yönetmelik, 
üyelerin görüşlerine açıldı ve görüşmeler sonunda oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. 

11. İç Yönetmelik kapsamında belirtilen üye aidatlarının 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 
onanmasına ve üç yılda bir toplanan Genel Kurulların dışında her yıl TÜİK tarafından belirlenen yıllık 
TÜFE oranından fazla olmamak kaydıyla Genel Kurulda belirlenen aidat miktarlarına istinaden gerekli 
düzenlemenin yapılmasına karar verildi. Bununla birlikte;  

a. Adil değerlendirme için, ciro dilimine göre aidat tahakkuk ettirilen tüzel kişi üyeler tarafından 
cirolarının her yıl sonu itibariyle Yönetim Kuruluna bildirilmesine, 

b.  İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 17/04/2020 tarih ve 87385697-450-
E.39563 sayılı ve Tüzük Değişikliği konulu yazısı uyarınca özel kişi üyelere de Grup-2 üyelere tahakkuk 
ettirilen aidat ödentilerinin %10’u oranında aidat tahakkuk ettirilmesine karar verildi. 

12.  Aşağıdaki Tüzük değişiklikleri okundu ve görüşmeye açıldı. Söz konusu değişikliklerin kabulüne 
oybirliğiyle ile karar verildi.  

Madde.8 – Üyeliğe kabul edilme 
Eski hali:   Başvuru sahibinin; yukarıda Madde-7’de belirtilen iştigal alanlarından hangisi ile ilgisi 

olduğu, firmanın büyüklüğü ve kapasitesi, değerlendirme süresi içinde veya bitiminde, 
Yönetim Kurulunca görevlendirilecek Üyelik Komitesi’nden bir heyet veya İktisadi İşletme 
TUCSAmark belgelendirme denetçileri tarafından kontrol edilerek belirlenir. Tüzel Kişi üyelik 
için başvuracak adayın firması hakkındaki bilgilerin ön inceleme için Dernek Genel 
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sekreterliğine sunulmasını ve bilgilerin yukarıda belirtildiği şekilde teyidini müteakip yapılacak 
Derneğe üyelik başvuruları, Dernek Yönetim Kurulunca 30 gün içinde kabul veya red 
şeklinde karara bağlanarak sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 

Çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı üreticilerinin kapasiteleri TUCSAmark 
Kapasite Raporu, yapısal çelik yeterlilik ve mali büyüklükleri, derneğimiz tarafından 
hazırlanmış olan TUCSAmark Belgelendirme Programı esaslarına göre belgelendirilerek 
belirlenir. 

Sektörün kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Yönetim Kurulu 
tarafından hazırlanan Üye Alma Prosedürü’nde belirtilen kriterlere sahip olmayan firmalara 
hazırlıklarını tamamlamaları için Yönetim Kurulu tarafından iki yıla kadar süre verilir. 

Yönetim Kurulu’nun üyelikle ilgili kararlarına, gerek üyelik başvurusunda bulunan ve 
gerekse dernek üyeleri, kararın açıklanmasından itibaren 6 hafta içinde, ilk Genel Kurula 
götürülmesini isteyerek itiraz edebilirler. 

Onursal üyelik, Yönetim Kurulunun bu konudaki önerisinin Genel Kurulca kabulü ile 
gerçekleşir. Onursal üyelerden ve akademisyen üyeler ile üye derneklerden giriş ödentisi 
alınmaz. 

Yukarıda 7.b. bendinde belirtilen iştigal alanları kapsamına girmediği için dernek üyesi 
olamayacak, ancak sektörün gelişimine katkıda bulunmak isteyen tüzel kişiler, Üye Alma 
Prosedürü ve İç Yönetmelik uyarınca derneğe Paydaş Üye olabilirler. 

Yeni hali:   a. Başvuru sahibi,  

   (1) Yukarıda Madde-7’de belirtilen iştigal alanlarından hangisi ile ilgisi olduğunu, 

  (2) Başvuru sahibi tüzel kişi ise; kuruluşu hakkındaki bilgileri (firmalar için büyüklük 
ve kapasite bilgileri dahil) başvuru kapsamında bildirir,  

  b.  Verilen bilgiler, değerlendirme süresi içinde veya bitiminde, Yönetim Kurulunca 
görevlendirilecek Üyelik Komitesi’nden bir heyet veya İktisadi İşletme TUCSAmark 
belgelendirme denetçileri tarafından kontrol edilerek teyit edilir. 

 Çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı üreticilerinin kapasiteleri TUCSAmark 
Kapasite Raporu, yapısal çelik yeterlilik ve mali büyüklükleri, derneğimiz tarafından 
hazırlanmış olan TUCSAmark Belgelendirme Programı esaslarına göre belgelendirilerek 
belirlenir. 

c.  Tüzel Kişi üyelik için başvuracak adayın kuruluşu hakkındaki bilgilerin ön inceleme için 
Dernek Genel sekreterliğine sunulmasını ve bilgilerin yukarıda belirtildiği şekilde teyidini 
müteakip yapılacak Derneğe üyelik başvuruları, Dernek Yönetim Kurulunca 30 gün içinde 
kabul veya red şeklinde karara bağlanarak sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 

d. Sektörün kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Yönetim Kurulu 
tarafından hazırlanan Üye Alma Prosedürü’nde belirtilen kriterlere sahip olmayan firmalara 
hazırlıklarını tamamlamaları için Yönetim Kurulu tarafından iki yıla kadar süre verilir. 

e. Yönetim Kurulu’nun üyelikle ilgili kararlarına, gerek üyelik başvurusunda bulunan ve 
gerekse dernek üyeleri, kararın açıklanmasından itibaren 6 hafta içinde, ilk Genel Kurula 
götürülmesini isteyerek itiraz edebilirler. 

f. Onursal üyelik, Yönetim Kurulunun bu konudaki önerisinin Genel Kurulca kabulü ile 
gerçekleşir. Onursal üyelerden giriş ve aidat ödentisi alınmaz. 

g. Yukarıda 7.b. bendinde belirtilen iştigal alanları kapsamına girmediği için dernek 
üyesi olamayacak, ancak sektörün gelişimine katkıda bulunmak isteyen tüzel kişiler, Üye 
Alma Prosedürü ve İç Yönetmelik uyarınca Dernek Paydaşı olabilirler. 

9- Üyeliğin sona ermesi 
Eski hali:   b.  Üyelikten çıkarılma: 

5253 sayılı Dernekler Kanununun hükümleri gereğince, Derneklere üye olma hakkını 
kaybedenlerin ve bu tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyenin, tespiti halinde üyelik 
kaydı Yönetim Kurulunca silinir.  

Ayrıca dernek amaçlarına, yönetmelik ve talimatları ile prosedürlerine aykırı düşen 
davranışlarda bulunduğu, üyeler arasında temel dayanışmayı bozarak Dernek çalışmalarını 
engellediği, özel ve iş hayatındaki tutum ve davranışları ile dernek onurunu zedelemekte 
olduğu kaygısını uyandırdığı takdirde, Yönetim Kurulu bu üyenin Disiplin Kurulunca 
durumunun tetkikini ve varılan sonucun Yönetim Kuruluna Bildirilmesini ister. Suç tespiti 
halinde bu üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir. 
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Bir dönem aidatını, tüzükte belirtilen sürede ve yapılan iki yazılı uyarıya rağmen 
ödemeyenlerin üyelikleri aşağıdaki 9.c. bendinde belirtilen esaslar dahilinde önce otomatik 
olarak askıya alınır, durum kendilerine bildirilir, üyeliğin askıya alındığı yılın sonuna kadar 
borcunu ödemeyenlerin üyelikleri Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul kararıyla 
sona erdirilir. 

Yeni hali:   b.  Üyelikten çıkarılma: 

5253 sayılı Dernekler Kanununun hükümleri gereğince, Derneklere üye olma hakkını 
kaybedenlerin ve bu tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyenin, tespiti halinde üyelik 
kaydı Yönetim Kurulunca silinir.  

Ayrıca dernek amaçlarına, yönetmelik ve talimatları ile prosedürlerine aykırı düşen 
davranışlarda bulunduğu, üyeler arasında temel dayanışmayı bozarak Dernek çalışmalarını 
engellediği, özel ve iş hayatındaki tutum ve davranışları ile dernek onurunu zedelemekte 
olduğu kaygısını uyandırdığı takdirde, Yönetim Kurulu bu üyenin Disiplin Kurulunca 
durumunun tetkikini ve varılan sonucun Yönetim Kuruluna Bildirilmesini ister. Suç tespiti 
halinde Yönetim Kurulunca bu üyenin üyelikten çıkarılması yönünde tavsiye kararı alınır ve 
gerekçeleriyle birlikte ilk toplanacak Genel Kurulun oluruna sunulur. Tavsiye Kararı, Genel 
Kurul tarafından onaylandığında kesinlik kazanır. Üyelikten çıkarılması görüşülen üye arzu 
ederse Genel Kurulda görüşlerini bildirme ve savunma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulunun 
tavsiye karar tarihinden itibaren o üyeye aidat tahakkuk ettirilmez, Genel Kurulda üyelikten 
çıkarma önerisi kabul edilmediği takdirde, Genel Kurulun yapıldığı yıldan itibaren tekrar aidat 
tahakkuku yapılır. 

Bir dönem aidatını, tüzükte belirtilen sürede ve yapılan iki yazılı uyarıya rağmen 
ödemeyenlerin üyelikleri aşağıdaki 9.c. bendinde belirtilen esaslar dahilinde önce otomatik 
olarak askıya alınır, durum kendilerine bildirilir, üyeliğin askıya alındığı yılın sonuna kadar 
borcunu ödemeyenlerin üyelikleri Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul kararıyla 
sona erdirilir. 

Madde. 10- Üyelerin hakları 
Eski hali:   Genel Kurula katılan gerçek ve tüzel kişi üyelerin birer oy hakkı vardır. Tüzel kişi üyelerin 

oyları, tüzel kişilerin temsile görevlendireceği kişi aracılığı ile kullanılır. Bu kişinin temsil 
görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimseler o tüzel kişi tarafından tekrar 
belirlenir.  

              Onursal üyelerin ve Paydaş Üyelerin oy hakkı yoktur. 

Yeni hali:   Genel Kurula katılan gerçek ve tüzel kişi üyelerin birer oy hakkı vardır. Tüzel kişi üyelerin 
oyları, tüzel kişilerin temsile görevlendireceği kişi aracılığı ile kullanılır. Bu kişinin temsil 
görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak temsilci o tüzel kişi tarafından tekrar 
belirlenir.  

              Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. 

Madde. 14- Çağrı Usulü  
Eski hali:    Yönetim Kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan 

üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır. 

Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi 
mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek 
suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı 
yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci 
toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.  

Toplantı başka bir mücbir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de 
belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek veya yazılı ya 
da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri 
bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.  

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul 
toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Yeni hali:   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, toplantının günü, 
saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, 
yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına 
mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu 
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çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 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.  

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, 
bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne 
uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı 
ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre 
yeniden çağrılır. 

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Madde. 15- Toplantı Yeri 
Eski hali:  Madde. 15- Toplantı Yeri 

Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu tarafından karar verilen yerde yapılır. 

Yeni hali:  Madde. 15- Toplantı Yeri, Şekli ve Usulü 
a. Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu tarafından karar verilen yerde yapılır. Genel 

kurul ve yönetim kurulu toplantıları gerektiğinde elektronik ortamda yapılabilir. 

b. Dernekler elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını 
Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik 
sistemler üzerinden yapabilirler. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 24/3/2016 tarihli ve 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve 
muhafaza edilir. 

c.  Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında 
genel kurulun hangi yöntemle, fiziki ortamda mı elektronik ortamda mı yapılacağı belirtilir. 
Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu 
karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır. 

d.  Dernekler Kanunu’nda, Türk Medeni Kanunu’nda, Dernekler Yönetmeliğinde ve bu 
tüzükte yer alan genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda 
gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için 
de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve 
kayıt dernek tarafından muhafaza edilir. 

e. Elektronik ortamda yapılacak dernek genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına 
katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi 
kullanarak giriş yaparlar. Kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan 
toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri tüm 
işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata 
uygun arşivleme kapasitesine; yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem 
güvenliğine sahip olması gerekmektedir. 

f. Fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda 
uygulanan yaptırımlar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. 

g.  Toplantı usulüne ilişkin diğer hususlar Dernekler Yönetmeliği Madde 15 uyarınca 
yürütülür.  

Madde. 16- Toplantı Yeter Sayısı  
Eski hali:   Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından 

bir fazlasının katılmasıyla toplanır. 

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu 
ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının 
toplamının iki katından az olamaz. 

Yeni hali:   Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt 
çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. 
İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda 
ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve 
denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Madde. 20 – Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:  
Eski hali:   Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş 

kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş 
veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü 
yapılarak belirlenen oylardır. 

Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem kullanılır. 
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Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen 
öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Oy eşitliği halinde öneri red edilmiş sayılır. 

Yeni hali:   Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 
Tüzel kişi üyeler genel kurulda kurumlarını temsil edecek temsilci atama hakkına sahiptirler.  

Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş 
kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş 
veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü 
yapılarak belirlenen oylardır. 

Açık oylamada ise divan başkanının belirteceği yöntem kullanılır. 

Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen 
öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Oy eşitliği halinde öneri red edilmiş sayılır. 

YÖNETİM KURULU 
MADDE. 22- Seçimi: 
Eski hali:   Dernek Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, Genel Kurul tarafından gizli oyla iki sene için 

seçilir. Yönetim Kurulu bir başkan ve oy sırasına göre seçilmiş on üye olmak üzere oniki (12) 
asıl ve oniki (12) yedek üyeden oluşturulur. Oy ayırımı sonucu, eşit oy alanlar olursa, seçim 
yöntemlerinden feragat veya kura usullerinden biri uygulanır. Sektörün tamamının temsiline 
olanak sağlamak amacıyla; akademisyen / gerçek kişi üyelerin ve bu tüzüğün Madde 7.b. 
bendinde iştigal alanları belirtilen 4 grup (alt sektör) tüzel kişi üyenin dengeli bir şekilde 
Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesine gayret edilir.  

Bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.   

Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Bu 
durumda, yukarıda belirtilen gruplardan hangisinden boşalma olmuşsa tercihen o gruptan bir 
yedek üye Yönetim Kuruluna girer. Boşalan grupta birden fazla yedek üye varsa o gruptaki, 
boşalan grupta yedek üye yoksa yedek üye listesindeki oy sayısı fazla olan üye kurula girer. 
Eğer bu üyeler arasında eşit oy almış olanlar varsa, Dernek üyeliğinde kıdemli olan yedek 
üye kurula girer. 

Yeni hali:   Dernek Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, Genel Kurul tarafından gizli oyla üç yıl için 
seçilir. Yönetim Kurulu bir başkan ve oy sırasına göre seçilmiş on üye olmak üzere oniki (12) 
asıl ve oniki (12) yedek üyeden oluşturulur. Oy ayırımı sonucu, eşit oy alanlar olursa, seçim 
yöntemlerinden feragat veya kura usullerinden biri uygulanır. Sektörün tamamının temsiline 
olanak sağlamak amacıyla; bu tüzüğün Madde 7.b. bendinde belirtilen akademisyen / gerçek 
kişi üyeler ile iştigal alanları belirtilen 4 grup tüzel kişi üyelerin dengeli bir şekilde Yönetim 
Kurulu üyeliklerine seçilmesine gayret edilir.  

Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Bu 
durumda, yukarıda belirtilen gruplardan hangisinden boşalma olmuşsa tercihen o gruptan bir 
yedek üye Yönetim Kuruluna girer. Boşalan grupta birden fazla yedek üye varsa o gruptaki, 
boşalan grupta yedek üye yoksa yedek üye listesindeki oy sayısı fazla olan üye kurula girer. 
Eğer bu üyeler arasında eşit oy almış olanlar varsa, Dernek üyeliğinde kıdemli olan yedek 
üye kurula girer. 

Madde. 23- Yönetim Kurulunun işbölümü ve işleyişi 
Eski hali:  Yönetim Kuruluna seçilen asli üyeler seçilme tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde 

toplanarak aralarından bir başkan yardımcısı/yardımcıları, bir genel sekreter ve bir sayman 
seçerler.  

Yönetim Kurulu, Genel Sekreteri; Yönetim Kurulu üyeleri dışından da görevlendirebilir. 
Ancak bu durumda, Genel Sekreterin Yönetim Kurulunda oy hakkı bulunmaz.  

Yönetim Kurulu yılda en az dört kere, başkan veya vekilinin başkanlığında önceden 
kararlaştırılan yer, gün ve saatte çağrısız olarak üye tamsayısının yarıdan çoğunun hazır 
bulunması ile toplanır ve adi çoğunlukla karar alır. Oy eşitliği durumunda başkanın oyu iki 
sayılır. 

Yeni hali:  Yönetim Kuruluna seçilen asli üyeler seçilme tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde 
toplanarak aralarından başkan yardımcısı/yardımcıları bir genel sekreter ve bir sayman 
seçerler.  

Yönetim Kurulu yılda en az dört kere, başkan veya vekilinin başkanlığında önceden 
kararlaştırılan yer, gün ve saatte çağrısız olarak üye tamsayısının yarıdan çoğunun hazır 
bulunması ile toplanır ve adi çoğunlukla karar alır. Oy eşitliği durumunda başkanın oyu iki 
sayılır. 
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Madde. 35- Yıllık aidat miktarları: 
Eski hali:   a.  Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları, hazırlanan yıllık bütçeye 

göre Genel Kurul tarafından belirlenir ve İç Yönetmelik’te ve web sitesinde ilan edilir. Her 
üyeden, Derneğe üye kaydedilirken, İç Yönetmelik’te belirtilen giriş aidatı alınır. Her üye 
ayrıca, 1 Ocak tarihinden aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için Genel Kurul 
tarafından belirlenen yıllık aidatını her yıl öder.  

b.  Onursal üyeler ile diğer üyelerden akademisyen / gerçek kişi üye olanlar veya 
herhangi bir işyerinde çalışmayan 30 yaşından küçük Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu 
öğrencisi olanlar isterlerse aidat öderler. 

c.  Bir önceki yılın aidatlarını süresi içinde yatırmayan üyeler o yıl için oy haklarını 
kaybederler. 

Yeni hali:   a.  Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları, hazırlanan yıllık bütçeye 
göre Genel Kurul tarafından belirlenir ve İç Yönetmelik’te ve web sitesinde ilan edilir. Üç yılda 
bir toplanan Genel Kurulların dışında, her yıl TÜİK tarafından belirlenen yıllık TÜFE 
oranından fazla olmamak kaydıyla Genel Kurulda belirlenen aidat miktarlarına istinaden 
gerekli düzenleme Yönetim Kurulu tarafından yapılır. 

Her üyeden, Derneğe üye kaydedilirken, İç Yönetmelik’te belirtilen giriş aidatı alınır. 
Her üye ayrıca, 1 Ocak tarihinden aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için Genel 
Kurul tarafından yukarıda açıklandığı şekilde belirlenen yıllık aidatını her yıl öder.  

 b.  Onursal üyeler aidat ödemezler.  

c.  Bir önceki yılın aidatlarını süresi içinde yatırmayan üyeler o yıl için oy haklarını 
kaybederler. 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:  Madde. 38  
Eski hali:   Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul 

gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği 
üzerine gündeme alınmış ise, Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliği için karar 
çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyudur. 

Yeni hali:   Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul 
gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği 
üzerine gündeme alınmış ise, Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi 
kararları, Türk Medeni Kanunu Madde 81 paralelinde ancak toplantıya katılan üyelerin üçte 
iki çoğunluğuyla alınabilir. 

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, 
tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt 
çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli genel kurul toplantısını izleyen 45 gün 
içinde mülki idare amirliğine verilir. 

FESİH Madde. 39  
Eski hali:   Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin 

feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan 
dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. 

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğünün 14. ve 16. 
maddelerine göre ikinci toplantıya çağırılır. 

İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin 
kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. 

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki 
amirliğine yazıyla bildirilir. 

Fesih durumunda, derneğin malvarlığının ne olacağı hakkında genel kurul karar verir. 
Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır. 

Yeni hali:   Derneğin fesih ve tasfiye kararı aşağıda belirtildiği gibi iki türlü verilebilir: 

a.  Genel kurul kararı ile: 

Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun 
derneğin fesih kararı, ancak genel kurula katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki 
amirliğine yazıyla bildirilir. 

Fesih durumunda, derneğin malvarlığının ne olacağı hakkında genel kurul karar verir. 
Tasfiye ve intikal, Dernekler Yönetmeliği Madde 89 uyarınca ve mahallin en büyük mülki 
amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır. 
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b. Mahkeme kararı ile: 

Derneğin amacı, kanuna veya ahlâka aykırı hâle gelirse; Cumhuriyet savcısının veya 
bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında 
faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır. 

Fesih kararını takiben tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına 
bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul 
toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri 
yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve 
hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla 
üyeye sahip derneğe devredilir. 

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara 
göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine 
bildirilir. 

GEÇİCİ MADDELER: 
Geçici Madde. 1-Yapısal Çelik Yeterlilik Belgelendirmesi Geçiş Dönemi  

Eski Hali: Sektörün kalitesinin arttırılması ve haksız rekabetle mücadele için; 

    a. Yeni Üyeler. Derneğe yeni girecek üyeler Madde-8 uyarınca uygulanacak yapısal 
çelik yeterlilik ve mali mali büyüklük belirlemesi için tercihen TUCSAmark Yeterlilik 
belgesine sahip kuruluşlar arasından seçilecek, bunun mümkün olmaması halinde üyeliğe 
kabul edilen kuruluş kabul tarihini takip eden bir yıl içinde TUCSAmark Yeterlilik belgesini 
alacaktır.  

    b. Eski Üyeler. Hali hazırda TUCSAmark Yeterlilik Belgesine sahip olmayan dernek 
üyelerinden, Madde 7.b.(1) kapsamındaki çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı 
imalatçıları tarafından 31 Aralık 2020 tarihine kadar, diğer gruplardaki tüzel kişi (dernekler 
hariç) üyeler tarafından 31 Aralık 2022 tarihine kadar TUCSAmark Yeterlilik Belgeleri 
tamamlanacaktır.  

    c. Belgelendirme işleminin, muteber nedenlerle, verilen sürede tamamlanamaması 
halinde Yönetim Kurulu tarafından ek süre verilebilir.  

Yeni Hali: Sektörün kalitesinin arttırılması ve haksız rekabetle mücadele için; 

    a. Yeni Üyeler. Derneğe yeni girecek üyeler Madde-8 uyarınca uygulanacak yapısal 
çelik yeterlilik ve mali büyüklük belirlemesi için tercihen TUCSAmark Yeterlilik belgesine 
sahip kuruluşlar arasından seçilecek, bunun mümkün olmaması halinde üyeliğe kabul 
edilen kuruluş kabul tarihini takip eden bir yıl içinde TUCSAmark Yeterlilik belgesini 
alacaktır.  

    b. Eski Üyeler. Hali hazırda TUCSAmark Yeterlilik Belgesine sahip olmayan dernek 
üyelerinden, Madde 7.b.(1) kapsamındaki çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı 
imalatçıları tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar, diğer gruplardaki tüzel kişi (dernekler 
hariç) üyeler tarafından 31 Aralık 2025 tarihine kadar TUCSAmark Yeterlilik Belgeleri 
tamamlanacaktır.  

    c. Belgelendirme işleminin, muteber nedenlerle, verilen sürede tamamlanamaması 
halinde Yönetim Kurulu tarafından ek süre verilebilir.  

13.  Dilek ve öneriler kapsamında aşağıdaki hususlar önerildi. 

a. Muhammed MARAŞLI tarafından, her ne kadar kâr amacı gütmeyen kuruluş statüsünde olsa da 
İktisadi İşletmenin Dernek faaliyetlerini daha fazla destekleyebilmek amacıyla kazanç sağlamasının hedef 
alınması, TUCSA’nın mütevelli heyet üyesi olduğu TDV ile eğitimlere ilişkin işbirliğinin arttırılması.  

b.  İlker İBİK tarafından, meslek odaları ve yerel yönetimlerle ilişkilerin geliştirilmesi. 

c.  Cenk TERZİOĞLU tarafından, güçlendirme konusuna ve bu konudaki eğitimlere öncelik verilmesi. 

c. H. Yener GÜR’EŞ tarafından; Derneğin profesyonel çalışanlarının aylık ödeme artışları Yönetim 
Kurulu tarafından benimsenmiş olduğu üzere her yılbaşında belirlenmesi ve temsiliyetin geliştirilmesi 
amacıyla üye sayısı hedefinin 250 olarak belirlenmesi. 

14. Divan Başkanı, ibra edilen önceki dönem Yönetim ve Denetim Kurullarını kutladı ve toplantıyı 
usulüne uygun olarak kapattı. (16 Şubat 2022) 

DİVAN BAŞKANI 
Muhammed MARAŞLI 

DİVAN BŞK. YARDIMCISI 
İlker İBİK 

DİVAN SEKRETERİ 
Osman Cenk TERZİOĞLU 

 


