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ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ 

ANA TÜZÜĞÜ 

BÖLÜM I – AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 

Madde 1. Derneğin adı “Ankara Mikrobiyoloji Derneği” dir. Derneğin amacı, Ankara ve 

diğer illerdeki üyeleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve bilimsel işbirliği sağlamak, 

Mikrobiyoloji alanında çalışmalar yapmaktır. Derneğin hiçbir siyasi amacı yoktur. 

Madde 2. Derneğin merkezi Ankara’dır ve Ankara il sınırları içinde faaliyet gösterir. Şubesi 

yoktur. Derneğin ambleminde bir daire içinde Ankara Mikrobiyoloji Derneği ve kuruluş yılı 

olan 1965 yazılı olup bir mikroskop ile Ankara Kalesi şematize edilmiştir. 

Madde 3. Derneğin çalışma alanı şunları kapsar: 

a) Mikrobiyoloji (Bakteriyoloji, Viroloji, Parazitoloji, İmmunoloji, Allerji, Mikoloji), Toplum 

Sağlığı ve İnfeksiyon Hastalıkları ilgili yurt içi ve dışındaki yenilikleri, buluşları üyelerine 

duyurmak üzere yayınlar yapmak ve bu amaçla bir dergi yayınlamak, 

b) Üçüncü maddenin “a” şıkkında bildirilen alanlarda bilimsel toplantılar, kongreler, 

konferans ve seminerler düzenlemek, 

c) Yurdumuzda çeşitli kurumlarda, ilgili alanlarda kullanılan araç, gereç ve tekniklerin 

standardizasyonu için çalışmalar yapmak, gerekli girişimlerde bulunmak ve bu amaçla 

yapılacak çalışmaları maddi ve manevi yönden desteklemek, 

d) İlgili alanlarda yapılacak araştırmaları teşvik etmek, araştırma fonları ile desteklemek,  

e) Bu alanlarda ve ayrıca Halk Sağlığı, Beslenme ve Besin Endüstrisi mikrobiyolojisinin 

günlük hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında halkı aydınlatan yayınlar yapmak, konferanslar 

vermek ve sergiler düzenlemek. 

f) İktisadi işletme kurmak.  

 

BÖLÜM-II GENEL HÜKÜMLER 

Üyelik 

Madde 4. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesine göre ilgili kanunların 

derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler dışında kalan, medeni hakları kullanma 

ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş bulunanlar yazılı müracaatları halinde derneğe üye 

olabilirler. Derneğin asil ve fahri üyeleri vardır. 

Üyelik için yapılacak müracaatları, dernek yönetim kurulu en çok 30 gün içinde karara bağlar 

ve adaya bildirir. Her üye istifa hakkına ve dernek üyeleri arasında eşit hakka sahiptir. Her 

üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri 

üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. 
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Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. 

Madde 5. Üyelik şu hallerde sona erer; 

a) Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden ayrılma 

hakkına sahiptir.  

b) Üyelerin üyelik şartlarını yerine getirmemesi halinde yönetim kurulu kararı ile,  

c) Derneklere üye olma hakkını kaybetme halinde. 

 

Dernek Organları 

Madde 6. Derneğin organları şunlardır: 

a) Genel Kurul 

b) Yönetim Kurulu 

c) Denetleme Kurulu 

Madde 7. Genel Kurul derneğin asli üyelerinden oluşur ve aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Dernek organlarının seçimi, 

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 

c) Yönetim ve Denetleme Kurulu çalışma raporu ile bütçenin ve denetleme Kurulu raporunun 

görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, aklanması, 

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü, 

d) Derneğin feshi, 

e) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine 

getirilmesi. 

Madde 8. Genel Kurulca olağan toplantılar Mart ayı içinde olmak üzere iki yılda bir defa 

Ankara’da yapılır. 

Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte 

birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim 

Kurulunca çağırılır. 

Denetleme Kurulunun talebi veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 

Yönetim Kurulu bir ay içinde toplanmaz ise, Denetleme Kurulu veya toplanma isteğinde 

bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi dernek üyeleri 

arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Madde 9. 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 bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da 

elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk 
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sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde 

yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış 

günden fazla olamaz. 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 10. Genel Kurul toplantısı, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan 

üyelerin yarıdan bir fazlasının toplantıya iştirak etmesi halinde yapılır. İlk toplantıda yeter 

sayı sağlanmamışsa ikinci toplantıya gidilir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak üye 

sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az 

olamaz. 

Madde 11. 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. 

Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma 

hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı 

bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. 

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 hazır üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları 

zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, 

gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her 

üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile 

yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim 
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kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni 

seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre 

görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler 

tarafından yerine getirilir. 

Madde 12. Genel Kurul toplantısında yalnız Yönetim Kurulunca hazırlanan gündemde yer 

alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından 

görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

Madde 13. Alınan kararlarda salt çoğunluk yeterlidir. Ancak tüzüğün değiştirilebilmesi için 

hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin lehte oyu gereklidir. Her asli üyenin bir oy hakkı vardır. 

Dernek Genel Kurulu her zaman tüzüğün değiştirilmesine karar verebilir. Tüzük değişikliğine 

ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ü çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği 30 

gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir. 

Madde 14. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla iki yıl için seçilir; beş asil, beş yedek 

üyeden oluşur. 

Yönetim Kurulunun asli üyeleri kendi aralarında bir başkan, bir genel sekreter, bir sayman, iki 

üye seçerler. Asli üyelerde boşalma halinde, yedek üyeler oy sırasına göre göreve çağrılır. 

Yönetim Kurulu başkanı aynı zamanda derneğin başkanıdır. Yönetim Kurulu üye sayısı, 

boşalanlar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı 

düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri 

tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden 

birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakiminin dernek üyeleri arasından seçeceği 

3 kişi, bir ay içinde Genel kurulu toplantıya çağırır. 

Madde 15. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,  

b) Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi 

hazırlayarak Genel Kurula sunmak, 

c) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri 

kullanmak. 

Yönetim Kurulu, bütün icraatinden Genel kurula karşı sorumludur. 

Madde 16. Denetleme Kurulu, 3 asli ve 3 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurulca seçilir. 

Asli üyeler aralarında bir başkan seçerler. Denetleme kurulu yılda bir kez mali durumu 

denetlerler. Sonuçlar bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula 
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sunulur. Bu raporda Yönetim Kurulunun bilançosu ve kesin hesaplarına ait düşünceler de 

belirtilir. 

Madde 17. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı 

tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asli ve yedek 

üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgah 

adresleri Ankara Valiliği’ne yazı ile bildirilir. 

Madde 18. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez toplanır. Toplantı nisabı tam üye sayısının 

yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. 

BÖLÜM-III DENETİM VE BİLDİRİMLER 

Dernek Gelirleri ve Borçlanma Usulleri 

Madde 19. Derneğin gelirleri şunlardır: 

a) Üye aidatları 

b) Dernekçe tertiplenen sosyal ve bilimsel faaliyetlerden sağlanan gelirler 

c) Bağışlar ve yardımlar 

Derneğin amacını gerçekleştirmesi ve faaliyetlerini yürütebilmesi için gerek duyulması 

halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet 

alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin 

gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek 

nitelikte yapılamaz. 

Madde 20. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. 

Gider belgeleri Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının imzasıyla onaylanır. Alındı 

belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve Yönetim Kurulunca yetki 

verilenlerden birinin imzası bulunur. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması 

halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi 

yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. 

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri ile gider belgeleri yönetim 

kurulu kararı ile bastırılır. Alındı ve gider belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve 

kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar 

yönetmelikte düzenlenir. 

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki 

belgesi düzenlenir. 

Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte 

düzenlenir.  
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Dernek, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noter veya İl 

Dernekler Müdürlüğü’ne tasdik ettirilmesi zorunludur. 

Madde 21. Giriş ve üyelik aidatı asli üyeler için yılda 50,00 TL’dir. Giriş aidatı ve aidat 

ücretlerindeki artış Genel Kurul tarafından belirlenir. İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu, Genel 

Kurulca bağış toplamaya yetkili kılınır. Fahri üyeler arzu ederlerse aidat öderler. Üye aidatı 

her üye için yıllık olarak ödenir. 

Madde 22. Masraflar Genel Kurul tarafından kabul edilmiş olan bütçeye uygun olarak yapılır. 

Olağanüstü hallerde Yönetim Kurulu bütçeden harcamalar ve fasıllar arasında aktarmalar 

yapabilir. Bu gibi hallerde, durum yıllık çalışma raporunda belirtilir. 

Yönetim kurulunun Madde 3 çalışma alanları kapsamında yer alan asli faaliyetler ile ilgili 

katılması gereken toplantılar için yol ve konaklama masrafı bütçeden karşılanır. Ayrıca, 

yönetim kurulu toplantıları sırasında yapılan harcamalar dernek bütçesinden karşılanır.  

 

Denetim ve Beyanname Verme Yükümlülüğü 

Madde 23. 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 yılda bir 

kere denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında 

genel kurula sunar. 

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri 

tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme 

isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

Madde 24. Derneğe ait gider belgeleri, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak 

numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır. Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, banka 

tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti serbest meslek makbuzu gibi, harcama 

belgeleri ile yapılır. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate 

alınarak yönetim kurulunca belirlenir. 

Madde 25. Dernek, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını 

yönetmeliğe göre düzenlenen beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare 

amirliğine verir. 
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Dernek Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi 

Madde 26. Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Bunun için 

Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin katılması 

şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse ikinci defa toplanmak için üyeler onuncu 

maddeye göre çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye 

tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki 

çoğunluğu ile alınır. Feshin Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde Ankara Valiliği’ne 

yazı ile bildirilmesi zorunludur. Ayrıca onbirinci maddede belirtilen yeter sayının 

bulunmaması nedeniyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılamaması halinde 

dernek kendiliğinden dağılmış sayılır. Bu halin tespiti Sulh Hakimi’nin kararı ile olur. 

Dernekler kanununda ve diğer kanunlarda öngörülen hallerde ancak mahkeme kararı ile fesih 

yapılabilir. 

Madde 27. Derneğin feshi veya infisahı halinde tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Genel 

Kurulun uygun göreceği üyeler bu işle görevlendirilir. Derneğe ait bütün evrak ve mallar 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna devredilir. 

Madde 28. Bu ana tüzükte hakkında herhangi bir hüküm bulunmayan meselelerde yürürlükte 

bulunan 

Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Madde 29. Bu tüzük, 30.03.2010 tarihinde hazırlanan tüzüğün yeniden düzenlenmesiyle 

28.03.2016 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Ankara 

Mikrobiyoloji Derneğinin Ana Tüzüğü olarak kabul edilmiştir. 

Madde 30. Dernek merkezi olarak kullanılmak üzere bir gayrimenkulün satın alınması için 

yönetim kurulu yetkili kılınmıştır. 


