
 
HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

 
 Derneğin Adı ve Merkezi 
 Madde 1- Derneğin Adı: “Hayvan Severler Derneği” dir. 
 Derneğin merkezi Çeşme/İZMİR’dır. Şube açma hakkı saklıdır. 

 Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma 
Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı 
 Madde 2-Dernek, Hayvanların bakımlarını ve sağlıklı yaşamlarını sağlamak için yaşam koşulları 
oluşturmak, insanların hayvanlarla olan münasebetlerinde; hayvan sevgisini yaygınlaştırmak, olumlu bilimin 
ışığı altında hayvanlala olan ilişkileri geliştirmek, amacı ile kurulmuştur.  

  
 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri  
 Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için şu görevleri yapar : 

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
2-Kişilerin hayvanlarla olan münasebetlerinde hayvan sevgisini aşılamak, 
3-Hayvanlara karşı iyi, olumlu davranışta bulunmayı kişi ve topluma aşılamak, 
4-Hayvanların korunması, onların acılarının dindirilmesi, topluma karşı uyumlarının sağlanması ve 

hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması, gerek tedavilerinde ve gerekse tedavi araçlarında yenilikler getirilmesi ve 
bu yolda hizmet verenlerin teşvik ve ödüllendirilmesi 

5-Hayvanlara kötü durum ve davranışlarda bulunanlara karşı, gerek olumlu bilim ile gerekse yasaların 
amir hükümleriyle caydırıcılık veya müeyyidelerinin tatbik edilmesi yollarında çalışma yapılması, 

5-Derneğin amacına hizmet eden hakiki ve hükmi kişi ve kuruluşlarla amaca uygun konularda 
yardımlaşma, 

6-Dernek amaçları doğrultusunda görevlerini yerine getirirken bilcümle basın, yayın, radyo, TV, 
konferans, yarışma, film, resim, şiir, afiş, pankart basılı bilcümle eğitici ve yaygınlaştırıcı yöntemlerden 
istifade eder. Bunları bizzat da yayınlayabilir. 

7-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt 
dışından bağış kabul etmek, 

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, 
konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür 
etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 

9-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya 
vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar 
oluşturmak, 

 
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 
 Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda 

çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve derneğin iki üyesi tarafından önerilmiş her 
gerçek ve tüzel kişi derneğe asil üye olabilir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de 
yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 
 Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz 
gün içinde değerlendirilir bir karar verilir. Süre içerisinde bir karar verilmemişse üyelik başvurusu reddedilmiş 
sayılır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 
 Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul 
edilen kişilerdir. 
 Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile 
onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyenin genel kurulda oy hakkı yoktur. 

 Üyelikten Çıkma 
 Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. 
 Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten 
ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.  

 Üyelikten Çıkarılma 
 Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller; 
 1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 
 2-Dernek onur ve haysiyetini rencide edici tutum ve davranışlarda bulunmak , 
 3-Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek, 
 4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 

5-Medeni haklarını yitirenler, 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. 
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 Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia 
edemez. 

 Dernek  Organları 
 Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 
 1-Genel kurul,  
 2-Yönetim kurulu, 
 3-Denetim kurulu, 

 Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü 
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 

 Genel kurul; 
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 

 2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin 
yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.  
 Olağan genel kurul iki yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte 
toplanır.  

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, 

üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Çağrı Usulü 
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş 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 çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, 
ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 
yedi günden az, otuz 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. 

Toplantı Usulü 
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi 

hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; 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. 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine 
girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca 
görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları 
karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı 
veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması 
halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek 
divan heyeti oluşturulur. 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini 
göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.  

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.  
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan 

üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.  
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler 

genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin 
yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır 
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Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar 

tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim 
edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde 
teslim etmekten sorumludur.  

 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 
Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  

genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.  
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy 

pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra 
açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği 
ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.     

 1-Dernek organlarının seçilmesi, 
 2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
 3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 
 4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
 5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması 
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
 6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen 
veya değiştirilerek onaylanması, 
 7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret 
ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek 
gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 
 8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, 
 9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması 
veya ayrılması, 
 10-Derneğin vakıf kurması, 
 11-Derneğin fesih edilmesi, 
 12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. 
Genel kurul, Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür 

ve yetkileri kullanır. 

 Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri 
 Madde 10-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan 
yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.   
 Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının 
yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile alınır.  
 Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel 
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.   

 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  
 Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 
 1-Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklerle, Dernek Tüzük ve Yönetmeliklerin verdiği görevleri yapmak, yetkileri 
kullanmak, 
 2-Derneği temsil etmek, bu konuda üyelerden bir yada bir kaçına yetki vermek, 
 3-Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak, bir sonraki dönemin bütçesini Genel Kurula 
sunmak, 
      4-Genel Kurulu toplamak ve Genel Kurula katılacak üyelerin listesini hazırlamak ve bu konudaki yasal 
işlemleri yapmak, 
 5-Gerektiğinde üyelerin üyeliklerine son vermek ve yeni üye kabul etmek, 
 6-Derneğin çalışmaları ile ilgili İç Tüzük hazırlamak ve kabul etmek, 
 7-Derneğin amacının gerçekleştirmesini teminen her türlü ilmi, tıbbi sosyal faaliyetlerde bulunmak ve 
yöntemleri karşılaştırarak tatbik etmek, 
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 8-Dernek gelirlerinin temini için yasa, Tüzük, ve Yönetmeliklerin ışığı altında faaliyette bulunmak, 
 
 Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 
 Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  
 Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel 
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

 Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği 

belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların 
mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve 
usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim 
kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.  

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.  

Derneğin Gelir Kaynakları  
 Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 
 1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak …… TL, aylık olarak da ..... TL aidat alınır. Bu miktarları 
artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.  
 2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması 
ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari 

faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 
7-Diğer gelirler.         

 Para Toplama Yöntemi : 
 Madde 13   
 Ödenti ve bağışlar, alındı belgesi ile alınır ve alındı belgesini tanzim edecek kişiler, Yönetim Kurulunun 
kararı ile saptanarak o yerin en büyük mülki amirinin onayladığı yetki belgesine sahip kişi veya kişiler 
tarafından imzalanarak tahsil edilir. Alındı belgesine ödentiyi ödeyen veya bağışı yapan hakiki veya tüzel 
kişinin adı, adresi kayıt edilerek imzası da alınır. Dernek sarfiyatı Yönetim Kurulu kararı ile çift imza olmak 
kayıt ve şartına bağlanır 
 
 
 Derneğin Defterleri 
 Madde 14  

Tutulacak Defterler 
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. 
Dernek aşağıdaki defterleri tutar : 
a) Üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, üye oluş tarihleri, yıllık taahhütleri bu deftere yazılır, 
b) Karar Defteri : Yönetim Kurullarının tarih ve sayı itibarıyla aldıkları kararlar bu deftere yazılır ve 

kararların altı Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır, 
c) Gelen giden evrak defteri : Gelen ve gönderilen evrak tarih ve sayısı ile bu deftere kayıt olunur. 

 Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. 
d) Gelir ve gider defteri : Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların 

verildikleri yerler bu deftere kaydedilir. Alındı belgeleri ile sarf belgeleri dosyalarında saklanır. 
e) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri : Bu deftere yıl sonunda Derneğe ait bütün kesin hesaplar 

sonuçları kaydedilir. 
f)  Demirbaşlar defteri : Derneğin bütün mal varlığı bu deftere kaydedilir. 
Dernek defterleri noterce tasdikli olarak Dernek tarafından kullanılır. 
 

Defterlerin Tasdiki 
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il 

dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.  
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 Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği 
 Madde 15-Tüzüğün değiştirilmesi Özel Genel Kurul Gündemi ile yapılacak çağrı üzerine toplanacak 
Genel Kurulda katılan üyelerin üçte ikisi (2/3) ekseriyetin vereceği kararla mümkün olur.  
 Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli  
 Madde 16-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.  

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 
çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki 
katından az olamaz. 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı 
bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.  

 
Tasfiye İşlemleri 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu 

üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.  
  
 Hüküm Eksikliği 
 Madde 17-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu 
Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki 
hükümleri uygulanır. 

 Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve 
dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.  
 Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin; 

Adı ve Soyadı       :  

 Görev Unvanı              :  

Bu tüzük 17 (Yirmiiki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir. 

 


