
 1 

TÜRK YAPISAL ÇELĠK DERNEĞĠ 

12. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU 
 

Türk Yapısal Çelik Derneği Genel Kurulunun Sayın Üyeleri, 

Derneğimizin 12 Olağan Genel Kurulu 12 Haziran 2014 Perşembe günü saat 14.00‟da Dernek 
Merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Bu tarihteki toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz 
ise ikinci toplantı 19 Haziran 2014 Perşembe günü saat 14.00‟da Ramada Altunizade Oteli‟nde 
aynı gündemle yapılacaktır.  

Genel Kurula katılımınızı saygılarımızla arz ederiz 

TÜRK YAPISAL ÇELĠK DERNEĞĠ 

YÖNETĠM KURULU 

GÜNDEM 

1.   Açılış, Atatürk ve ebediyete intikal etmiş üyelerimiz için saygı duruşu. 

2.  Başkanlık Divanı‟nın seçimi ve Divan‟ın Genel Kurul namına toplantı tutanaklarını imzalama 
yetkisinin oylanması.  

3.  Gündem hakkındaki değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve kabul edilen önerilerle Gündemin 
son şeklinin sağlanması. 

4.  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu‟nun okunması ve görüşülmesi.  

5.  Dernek ve İktisadi İşletme için 2013 yılı ile 2014 yılının ilk beş ayına ilişkin Bilanço ve 
eklerini içeren Mali Raporun okunması ve görüşülmesi.  

6.  Dernek ve İktisadi İşletme için 2013 yılı ile 2014 yılının ilk beş ayına ilişkin Denetçi 
Raporlarının okunması ve görüşülmesi. 

7.  28.06.2012 - 12.06.2014 dönemi için aşağıdaki organların ayrı ayrı ibra edilmesi;  

a. Dernek Yönetim Kurulu‟nun ibra edilmesi, 

b. İktisadi İşletme Yönetim Kurulu‟nun ibra edilmesi, 

c. Denetleme Kurulu‟nun ibra edilmesi. 

8.  2014-2016 dönemi Çalışma Programının okunması ve görüşülmesi. 

9.  2014 yılı Bütçesi, 2015 yılı Ön Bütçesi ile 01.07.2014-31.12.2015 dönemi Bütçe Uygulama 
Yönetmeliği‟nin görüşülmesi ve oylanması. 

10. 2014-2016 dönemi için; 

a. Dernek Yönetim Kurulu‟nun Seçimi  

b. Denetleme Kurulu‟nun Seçimi  

c. Disiplin Kurulu‟nun Seçimi  

d. İktisadi İşletme Yönetim Kurulu‟nun Seçimi.  

11.  2015 dönemi yıllık üye aidatlarının belirlenmesi ve tüzük değişikliği önerisinin okunması, 
görüşülmesi ve oylanması. 

12. Sektör kalitesinin artırılması için, üyelik kabul kriterlerinin ve yeterlilikleri ile TUCSAmark, 
EN 1090 ve Sürdürülebilir Bina belgelendirilmelerinin gözden geçirilmesi. 

13.  Aşağıdaki yetki taleplerinin görüşülmesi ve Dernek ve İktisadi İşletme Yönetim Kurullarına; 

a. 2014-2015 Döneminde ECCS Başkanlığının Prof. Dr. Nesrin Yardımcı tarafından 
devralınması ve ECCS etkinlikleri kapsamında “8

th
 International Symposium on Steel 

Structures: Innovation & New Challenges 2015” uluslararası sempozyumu ile ECCS 
Yıllık Toplantılarının 14-17 Eylül 2015 tarihlerinde İstanbul‟da düzenlenmesi için,  

b. Gerektiğinde ve gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açması için, 

c. Tanıtım ve/veya Belgelendirme amacıyla İktisadi İşletmeler açmak ve/veya mevcut 
İktisadi İşletme ile bu konuda kurulmuş şirketlere ortak olmak üzere, 

d. Gerektiğinde ve mali kaynak temin edildiğinde, idari ve/veya eğitim binası yapmak 
amacıyla gayrimenkul temin etmek ve/veya satın almak üzere,  

yetki verilmesi. 

14.  Dilek ve öneriler. 

15. Kapanış.  
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TÜRK YAPISAL ÇELĠK DERNEĞĠ TÜZÜK DEĞĠġĠKLĠK ÖNERĠLERĠ 
 

Eski Hali: Adres: Altunizade Mah. Bayramağa Sok. No:16 34662 Üsküdar-İstanbul. 

Yeni Hali: (Bu satır silinmiştir) 

Gerekçe: Madde-1‟de derneğin “Merkezi İstanbul‟dadır” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca, dernek 
adresi İstanbul il sınırları içinde kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı ile 
değiştirilebilmekte ve Dernekler Masasına bildirimde bulunarak, çeşitli kanallardan 
duyurularak ve websitesinde yayımlanarak tüm ilgililere ilan edilmektedir. Madde-1 
nedeniyle gerek olmadığı halde açık adresin Tüzük‟te yer almasının, uygulanabilirlik 
ve tüzüğün güncelliğini koruması açısından zorluk yarattığı değerlendirilmektedir.  

 

DERNEĞĠN AMACI 

Madde. 2 

Eski Hali: Derneğin amacı, Türkiye‟de çelik yapıların ulusal ve uluslararası standartlara uygun 
tasarım ve yapımını geliştirmek, kullanım alanlarını yaygınlaştırmaktır. 

Yeni Hali: Derneğin amacı, Türkiye‟de çelik yapıların yönetmelik ve standartlara uygun tasarım 

ve yapımını geliştirmek, kullanım alanlarını yaygınlaştırmak, sektörün 

sürdürülebilirliğini ve küresel etkinliğini artırmak. 

Gerekçe: 12-13 Nisan 2014 tarihinde yapılan Arama Çalıştayı‟nda çıkan ve 9 Mayıs 2014 tarihli 
Yönetim Kurulu Toplantısında onanan “Misyon” paralelinde gerekli değişiklik 
yapılmıştır. Önceki “Amaç” ifadesine, yapısal çelik ve çelik yapı sektörü için; çevresel, 
sosyal ve ekonomik boyutuyla “sürdürülebilirlik” ve ülkemizin ihracat potansiyeli ve 
hedefleri paralelinde “küresel etkinlik” tanımları eklenmiştir.  

 

DERNEK ÜYELĠĞĠ 

Madde.7 – Üyelik türleri 

Eski Hali: Derneğin üyelik türleri: Kurucu, Asli ve Onursal olmak üzere üç türlüdür. 

 a.  Kurucu Üyelik: 
   Derneğin kurucu üyeleri kuruluş, toplantısına katılan ve derneğin kurulmasına 
karar veren ve sonra da asli üye olarak çalışmaya devam eden kişilerdir. 
 b.  Asli Üyelik: 
  Aşağıda iştigal alanları belirtilen tüzel kişiler ile akademisyen ve/veya 
üniversitelerde görevli öğretim elemanları derneğe asli üye olabilirler. Asli üyeler, 
Türkiye‟de yapısal çelik sektörünün, yukarıda madde 2.‟de belirtilen amaç 
doğrultusunda gelişmesi için, Genel Kurul tarafından belirlenen esaslar dahilinde 
katkıda bulunurlar. 01 Haziran 2006 tarihinden önce dernek üyesi olan özel kişi 
üyeler, kazanmış oldukları bireysel (özel kişi) üyelik hakkını korurlar.  

  (1)  Çelik yapı elemanı imalatı ve uygulaması,  
   (2)  Çelik yapı tasarımı, danışmanlığı ve denetimi, 
   (3)  Yapısal çelik üretimi ve ülke çapında dağıtımı,  
       (4)  Çelik yapı elemanları, tamamlayıcı inşaat malzemesi ve servisleri üretici ve 

sağlayıcıları. 

 c.  Onursal Üyelik: 
   Geçmiş yıllarda, Türkiye‟de çelik yapıların yaygınlaşması yolunda çalışmaları 
bulunan veya derneğin gelişmesine büyük katkıları bulunan kişiler onursal üye olarak 
kabul edilebilirler. 

Yeni Hali: Derneğin üyelik türleri: Kurucu, Asli ve Onursal olmak üzere üç türlüdür. 

 a.  Kurucu Üyelik: 
   Derneğin kurucu üyeleri, kuruluş toplantısına katılan ve derneğin kurulmasına 

karar veren ve sonra da asli üye olarak çalışmaya devam eden kişilerdir. Kurucu 

üyeler Gerçek KiĢi Asli Üye statüsündedir ve Gerçek KiĢi Üye olanlar isterlerse 

aidat öderler. 
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 b.  Asli Üyelik: 
  Aşağıda iştigal alanları belirtilen tüzel kişiler ile akademisyen ve/veya 
üniversitelerde görevli öğretim elemanları derneğe asli üye olabilirler. Asli üyeler, 
Türkiye‟de yapısal çelik sektörünün, yukarıda madde 2.‟de belirtilen amaç 
doğrultusunda gelişmesi için, Genel Kurul tarafından belirlenen esaslar dahilinde 
katkıda bulunurlar. 01 Haziran 2006 tarihinden önce dernek üyesi olan özel kişi 

üyeler, kazanmış oldukları bireysel (gerçek kişi) üyelik hakkını korurlar.  

  (1)  Grup-1: Çelik yapı elemanı imalatı ve uygulaması,  

   (2)  Grup-2: Çelik yapı tasarımı, danışmanlığı ve denetimi, 

   (3)  Grup-3: Yapısal çelik üretimi ve ülke çapında dağıtımı,  

       (4)  Grup-4: Çelik yapı elemanları, tamamlayıcı inşaat malzemesi ve servisleri 
üretici ve sağlayıcıları. 

 c.  Onursal Üyelik: 
   Geçmiş yıllarda, Türkiye‟de çelik yapıların yaygınlaşması yolunda çalışmaları 
bulunan veya derneğin gelişmesine büyük katkıları bulunan kişiler onursal üye olarak 
kabul edilebilirler. Mevcut Grup numaralandırma sistemi tüzüğe yansıtılmıştır. 

 

DERNEK ÜYELĠĞĠ 

Madde. 8 

Eski Hali: Derneğe üyelik başvuruları, Dernek Yönetim Kurulunca 30 gün içinde kabul veya red 
şeklinde karara bağlanarak sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 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 üç kişilik bir heyet veya uluslararası 
akreditasyona sahip bir tarafsız denetleme şirketi tarafından kontrol edilerek belirlenir.  

Yönetim Kurulu‟nun üyelikle ilgili kararlarına, gerek üyelik başvurusunda bulunan ve 
gerekse dernek üyeleri, kararın açıklanmasından itibaren 6 hafta içinde, Genel Kurula 
götürülmesini isteyerek itiraz edebilirler. Asli üyeliğe giriş ödentisi en az 500.- YTL 
olup, Genel Kurul toplantısında yeniden belirlenebilir. 

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

Yeni 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 üç kişilik bir heyet veya uluslararası 
akreditasyona sahip bir tarafsız denetleme şirketi tarafından kontrol edilerek belirlenir. 

Tüzel KiĢi üyelik için baĢvuracak adayın firması hakkındaki bilgilerin ön 

inceleme için Dernek Genel sekreterliğine sunulmasını ve bilgilerin yukarıda 

belirtildiği Ģekilde 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 kapasite ve mali 

büyüklükleri, derneğimiz tarafından hazırlanmıĢ olan TUCSAmark Yapısal Çelik 

Yeterlilik Esaslarına göre belgelendirilerek belirlenir.   

 Sektörün kalitesinin geliĢtirilmesine 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, Genel Kurula 

götürülmesini isteyerek itiraz edebilirler. Asli üyeliğe giriş ödentisi en az 1.500.- TL 
olup, Genel Kurul toplantısında yeniden belirlenebilir. 

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

Gerekçe: Bundan böyle derneğe üye alınacak çelik yapı elemanları (Grup-1g) ve/veya hafif çelik 
yapı (Grup-1h) üreticilerinin belirli kalite standardında olmasını sağlamak, bu kriterlere 
sahip olmayanları özendirmek, gelişmelerine yardımcı olmak ve subjektif kriterler 
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yerine objektif kriterler getirmek. Daha önceden üye olmuş üyelerin Grup-1g ve Grup-
1h üyelerin de zaman içinde aynı standartlara ulaşmasını sağlamak.   

 

Madde 9- Üyeliğin sona ermesi 

Eski Hali: a.   Üyelikten çıkma: 

     Hiç kimse, Derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
hakkına sahiptir. 

 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, talimatlarına ve 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 kararını ister. Suç tespiti 
halinde bu üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir. 

   Bir dönem aidatını tüzükte belirtilen sürede yapılan yazılı uyarıya rağmen 
ödemeyenlerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir. 

Yeni Hali: a.  Üyelikten çıkma: 

    Hiç kimse, Derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
hakkına sahiptir. 

 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, talimatlarına ve 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 kararını ister. Suç tespiti 
halinde bu üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir. 

  Aidatını, tüzükte belirtilen sürede yapılan yazılı uyarıya rağmen ödemeyenlerin 

üyelikleri aĢağıdaki 9.c. bendinde belirtilen esaslar dahilinde önce otomatik 

olarak askıya alınır, durum kendilerine bildirilir, askıya alındığı tarihten itibaren 

iki yıl süreyle borcunu ödemeyenlerin üyeliklerinin sona erdirilmesi Yönetim 

Kurulunun önerisine istinaden Genel Kurul kararıyla sona erdirilir. 

c.  Borç Nedeniyle Üyeliğin Askıya Alınması: 

  Bir takvim yılına ait üyelik aidatını ve Ġktisadi ĠĢletmeye olan tanıtım bedeli 

borcunu ödemeyen üyeye, borcunu ödemesi için Genel Sekreterlikçe yazılı uyarı 

gönderilir. Yazılı bildirime rağmen o yıla ait borcunu takip eden yılın son gününe 

kadar ödemeyen üyenin üyeliği askıya alınır. Üyeliğin askıya alındığı süre içinde 

aidat ve tanıtım bedeli tahakkuk ettirilmez.  

  Üyeliğin askıya alınmasından itibaren iki yıl içinde borçlarını ödemeyenlerin 

kayıtlarının silinmesi için Yönetim Kurulu tarafından ilk Olağan veya Mali Genel 

Kurul’a teklifte bulunulacağı üyeye bildirilir. Üyenin tebliğ tarihinden itibaren 30 

gün süreyle Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır. Üyenin itirazı Yönetim Kurulu 

tarafından değerlendirilir. Ġtirazda bulunmayan veya itirazı uygun görülmeyen ve 

borcunu ödemeyen üyenin üyeliğine Genel Kurul kararıyla son verilir.  
 

Gerekçe:   Dernek üyeliği gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, üyelikten çıkarılma 
işleminin, aşamalı olarak gerçekleştirilmesi, üyeye itiraz hakkının tanınması ve üyelikte 
çıkarma konusundaki nihai kararın Yönetim Kurulu yerine Genel Kurul tarafından 
verilmesi esas alınmıştır.  
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GENEL KURUL 

MADDE. 12- KuruluĢ ġekli:  
Eski hali:  Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunup aidat borcu olmayan 

üyelerden oluşur. 
 

Yeni hali:  Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Bu 

tüzüğün Madde 9. c. bendi uyarınca, borcu nedeniyle asli üyeliği askıya alınan 

üyeler Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip değildirler.   
 

Gerekçe:   Genel Kurulun yapıldığı yıla ait aidat borcunun, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek 
esaslar dahilinde, yıl içinde ödenebileceği değerlendirildiğinden ve bu değişiklik öneri 
dokümanında yer alan Madde 9. c. “Borç Nedeniyle Üyeliğin Askıya Alınması” 
bendinde belirtilen kuralın yeterli açıklığı getirdiği göz önüne alınarak “aidat borcu 
olmayan üyeler” ifadesi metinden çıkarılmış ilgili maddeye atıfta bulunulmuştur.  

 

Madde. 13- Toplanma Zamanı 

Eski hali:    Genel Kurul, iki yılda bir Haziran ayı içinde olağan toplantısını yapar. Olağan 
Genel Kurul yapılmayan yıllarda Haziran ayı içinde Mali Genel Kurul yapılır. 
  Olağan toplantı dışında, bir önceki genel kurul, Yönetim veya Denetleme 
Kurullarından birinin gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin 
yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca 
çağrılır. 
  Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, 
Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu 
veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh-hukuk 
hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç üyeden kurulu bir heyeti, genel 
kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Yeni hali:    Genel Kurul, iki yılda bir ġubat ayı içinde olağan toplantısını yapar. Olağan 

Genel Kurul yapılmayan yıllarda ġubat ayı içinde Mali Genel Kurul yapılır. 
  Olağan toplantı dışında, bir önceki genel kurul, Yönetim veya Denetleme 
Kurullarından birinin gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin 
yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca 
çağrılır. 
  Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, 
Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu 
veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh-hukuk 
hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç üyeden kurulu bir heyeti, genel 
kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Gerekçe:   Mali yıl ile takvim yılının farklı olduğu döneme dayanarak belirlenmiş olan mevcut 
uygulama, mali yılın 1 Ocak‟ta başlayıp, 31 Aralık‟ta sona ermesi nedeniyle, yıllık 
bilanço ve bütçeler yerine kaydırılmış tarihlere ilişkin bilanço ve bütçelerin 
hazırlanmasına neden olmaktadır. Bu uygulama ise mali değerlendirmeler açısında 
sorun yaratmaktadır. Teklif edilen tarihler sözkonusu tarih kaymalarının önüne geçmek 
üzere önerilmiştir.   

 

 

YÖNETĠM 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 onbir asil ve beş yedek üyeden oluşturulur. Oy ayırımı sonucu, eşit oy alanlar 
olursa, seçim yöntemlerinden feragat veya kura usullerinden biri uygulanır. 

  Asli üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması 
zorunludur. Bu durumda, oy sayısı fazla olan üye kurula girer. Eğer bu üyeler arasında 
eşit oy almış olanlar varsa, Dernek üyeliğinde kıdemli olan yedek üye kurula girer. 
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Yeni 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 onbir asil ve beş 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 kiĢi 

üyelerin ve bu tüzüğün Madde 7. c. bendinde iĢtigal alanları belirtilen 4 grup (alt 

sektör) tüzel kiĢi üyenin dengeli bir Ģekilde Yönetim Kurulu üyeliklerine 

seçilmesine gayret edilir.  
  Asli üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması 

zorunludur. Bu durumda, yukarıda belirtilen gruplardan hangisinden boĢalma 

olmuĢsa tercihen o gruptan bir yedek üye Yönetim Kuruluna girer. BoĢalan 

grupta birden fazla yedek üye varsa o gruptaki, boĢalan 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. 

Gerekçe:   Yönetim Kurulu‟nun Çelik Yapı Sektörünün tamamını temsil edebilmesi için uzun 
yıllardır, akademisyenler ile dört paydaş grubun temsilcilerinin Yönetim Kuruluna 
seçilmesine özen gösterilmektedir. Yukarıda belirtilen düzeltme ile bu yapılanların kayıt 
altına alınması sağlanmaktadır.   

 

Madde. 24- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri: 

Eski hali:   Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görev ve yetkilere sahiptir: 
  a.  Derneği temsil etmek, çalışmalarını yürütmek, 
  b.  Derneği çeşitli toplantılarda temsil edecek kişileri dernek üyeleri arasından 
seçmek, 

c.  Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme 
ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 
  d.  Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün 
içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek, 
  e.  Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak. 

 

Yeni hali:   Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görev ve yetkilere sahiptir: 
  a.  Derneği temsil etmek, çalışmalarını yürütmek, 
  b.  Derneği çeşitli toplantılarda temsil edecek kişileri dernek üyeleri arasından 
seçmek, 

c.  GeçmiĢ yıl bilanço ve ekleri ile gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel 
Kurul‟a sunmak, 

d. Faaliyet Raporu’nu düzenlemek ve Genel Kurul’a sunmak, 

e. Dernek masraflarının tahakkuk ve ita amirliğini yapmak, 

f. Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin müeyyideleri hakkında karar 

vermek, bu tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca oluĢacak üye ihraç tekliflerini Genel 

Kurul onayına sunmak,  

  g.  Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.  
 

Gerekçe:   İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü‟nün 26/07/2012 tarih ve B.05.0.DDB.4.34. 
00.00-477.01.02.02-41744 sayılı talimatında belirtildiği gibi, yeni dernekler yasası 
uyarınca “Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olmaları halinde Mülkî İdare 
Amirliği‟ne bildirim” zorunluluğunun kalktığından Madde 24/d bendi tüzük metninden 
çıkarılmıştır.  

  Önceden çok genel olarak yazılmış olan Yönetim Kurulu‟nun görev ve yetkileri, 
Derneğin kurumsallaşmasına paralel olarak detaylandırılmıştır.   
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YARDIMCI ÇALIġMA BĠRĠMLERĠ 

Madde. 28- Ġdari Bölüm ve Ġktisadi ĠĢletme: 

Eski hali:     a. İdari Bölüm:  
      Gerektiği takdirde, Yönetim Kurulu alacağı bir kararla dernek hizmetlerinin 
görülmesi amacıyla ücretli olarak çalışan kişiler istihdam edilebilir. İstihdam edilen 
kişilerin ücretleri ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik 
ve yolluk miktarlarını belirlemek konusunda Genel Kurul, Yönetim Kurulunu yetkili 
kılmıştır.   

Yeni hali:     a. İdari Bölüm:  
      Gerektiği takdirde, Yönetim Kurulu alacağı bir kararla dernek hizmetlerinin 
görülmesi amacıyla ücretli olarak çalışan kişiler istihdam edilebilir. İstihdam edilen 
kişilerin ücretleri ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik 

ve yolluk miktarlarını belirlemek konusunda Yönetim Kurulunu yetkilidir.   

Gerekçe:   İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü‟nün 26/07/2012 tarih ve B.05.0.DDB.4.34. 
00.00-477.01.02.02-41744 sayılı talimatında yer alan “Tüzüğün 28/a maddesinde 
„görevli üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarının belirlenmesi‟ hükmü ile ilgili 
olarak yetkili organın muğlak olduğu; bu nedenle sadece yetkili organın tüzük metninde 
belirtilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.” İfadesine istinaden “Genel Kurul, 
Yönetim Kurulunu yetkili kılmıştır” ifadesi “Yönetim Kurulunu yetkilidir” ifadesi ile 
muğlaklık ortadan kaldırılmıştır. 28. Madde‟nin b. bendinde değişiklik olmadığı için 
yukarıda gösterilmemiştir. 

 

DERNEĞĠN GELĠRLERĠ 

Madde. 35- Yıllık Aidat Miktarları: 

Eski hali:     a. Üye yıllık aidatları; 1 Ocak tarihinden aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan 
süre için 500 YTL‟dir.  
    b.  Onursal üyeler ile diğer üyelerden akademisyen olanlar veya herhangi bir 
işyerinde çalışmayan 30 yaşından küçük Üniversite ve Yüksek Teknik Okul öğrencisi 
olanlar isterlerse aidat öderler. 

             c.  Aidat Tahakkuku: 
   Üyeler, başlayan dönemin yıllık aidatı için o dönemin ilk mesai gününde 
borçlandırılır.  

d.  Ödeme Şekli:   
   (1) Devam Eden Üyeler:  Yıllık aidatlar, tercihen bir defada, ancak bu 
mümkün olmazsa iki taksitte ödenebilir. Ödemeler en geç, aidatın tamamı veya birinci 
taksitinin ödemesi dönem içindeki Ocak ayının son gününe ve ikinci taksit ödemesi 
dönem içindeki Mayıs ayının son gününe kadar tamamlanır.     
   (2) Yeni Üyeler:  Yeni üye giriş aidatları, üyelik araştırmalarını müteakip 
üyeliğin uygun görüleceğinin bildirilmesinden itibaren en kısa zamanda ödenir ve üyelik 
kabul işlemi üye giriş aidatının ve diğer ödentilerinin yatırılmasından sonra tamamlanır. 
1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında üyeliğe kabul edilen üyeler o dönem için, yıllık 
aidat olarak yıllık aidatın yalnız ikinci taksitini, peşin olarak öderler. 
 e.  Aidatlarını süresi içinde yatırmayan üyeler o yıl için oy haklarını kaybederler. 

 

Yeni hali:     a. Üye yıllık aidatları; 1 Ocak tarihinden aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan 

süre için 500 TL‟dir.  

b.  Onursal üyeler ile diğer üyelerden akademisyen / gerçek kiĢi üye olanlar 

veya herhangi bir işyerinde çalışmayan 30 yaşından küçük Üniversite ve Meslek 

Yüksek Okulu öğrencisi olanlar isterlerse aidat öderler. 
c.  Aidat Tahakkuku: 

   Üyeler, başlayan dönemin yıllık aidatı için o dönemin ilk mesai gününde 
borçlandırılır.  

d.  Ödeme Şekli:   
  (1) Devam Eden Üyeler:  Yıllık aidatlar, tercihen bir defada, ancak bu 
mümkün olmazsa iki taksitte ödenebilir. Ödemeler en geç, aidatın tamamı veya birinci 
taksitinin ödemesi dönem içindeki Ocak ayının son gününe ve ikinci taksit ödemesi 
dönem içindeki Mayıs ayının son gününe kadar tamamlanır.     
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  (2) Yeni Üyeler:  Yeni üye giriş aidatları, üyelik araştırmalarını müteakip 
üyeliğin uygun görüleceğinin bildirilmesinden itibaren en kısa zamanda ödenir ve 
üyelik kabul işlemi üye giriş aidatının ve diğer ödentilerinin yatırılmasından sonra 
tamamlanır. 1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında üyeliğe kabul edilen üyeler o 
dönem için, yıllık aidat olarak yıllık aidatın yalnız ikinci taksitini, peşin olarak öderler. 
 e.  Aidatlarını süresi içinde yatırmayan üyeler o yıl için oy haklarını kaybederler. 

 

Gerekçe: Genel Kurulun “Aidat miktarı” ile ilgili alacağı kararın yansıtılması. Mevcut 
uygulamanın tüzüğe yansıtılması, ön lisans öğrencilerini kasteden ve sehven “Yüksek 
Teknik Okul öğrencisi” şeklinde yazılan ifadenin düzeltilmesi. Madde 12‟de getirilen 
açıklama nedeniyle, tekerrür olmaması için e. Bendi silinmiştir. 

 

GEÇĠCĠ MADDELER: 

Geçici Madde. 2-Yapısal Çelik Yeterlilik Belgelendirmesi GeçiĢ Dönemi  
Eski Hali: (Yoktur)  
 

Yeni Hali:  Derneğe yeni girecek üyelere Madde-8 uyarınca uygulanacak kapasite ve mali 

büyüklük belirlemesine iliĢkin kurallar, hali hazırda dernek üyesi olan ve 

Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesine sahip olmayan, Madde 7.b.(1) kapsamındaki 

çelik yapı elemanları ve/veya hafif çelik yapı imalatçılarına da uygulanacak ve 

uygulama 31 Aralık 2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. Belgelendirme 

iĢleminin, muteber nedenlerle, verilen bu tarihe kadar tamamlanamaması 

halinde Yönetim Kurulu tarafından ek süre verilebilir. 
 

Gerekçe: Sektörün kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, bundan böyle derneğe 
üye alınacak çelik yapı elemanları (Grup-1g) ve/veya hafif çelik yapı (Grup-1h) 
üreticilerinin mali büyüklüğü belirlenmiş ve belirli kalite standardında olması yukarıdaki 
Madde-8 uyarınca öngörülmektedir. Aynı gelişimin mevcut üyeler için de sağlanması, 
yeni girecek üyelerle eski üyeler arasında adaletsizlik olmaması için gerekli 
görülmektedir. Bu nedenle, hali hazırda üye olan sözkonusu üreticilere de aynı şekilde 
Yapısal Çelik Yeterlilik Belgesi verilerek kapasite ve mali büyüklük belirlemesinin 
yapılmasının, Türkiye‟deki çelik yapı üreticilerinin kalitesinin arttırılması yönünden 
yararlı ve örnek teşkil edecek bir davranış olacağı değerlendirilmektedir.  

 

 

Not:  Aşağıdaki linkten Dernek Tüzüğüne ulaşılabilir. 
  http://www.tucsa.org/tucsa-tuzuk.asp  

http://www.tucsa.org/tucsa-tuzuk.asp

