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Madde 1- Derneğin Adı; ''Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği'' dir.
Kısa adı: ANZĠMDER' dir.
Derneğin merkezi ANKARA 'dır.
Dernek, yurtiçinde ve yurt dıĢında Ģube açabilir.

Dernek adresi: Demetlale Mah. Vatan Cad. 23/4 Yenimahalle//ANKARA
Tel. 0312-334 42 12
Cep:0530-203 88 66
Dernek Kütük No: 06-131-110
ANADOLU ZĠRAAT MÜHENDĠSLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ
BÖLÜM I
Derneğin Adı ve Merkezi
MADDE 1 - Derneğin Adı; “Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği”dir.
Derneğin kısa adı; ANZĠMDER’dir
Derneğin Merkezi, Ankara'dadır.
Dernek 50 kayıtlı üyesi bulunan her il merkezinde genel kurul kararıyla bir Ģube açabilir.
Dernek adresi: Demetlale Mah. Vatan Cad. 23/4 Yenimahalle//ANKARA
Tel. 0312-334 42 12
Cep:0530-203 88 66
mail: anzimder@gmail.com
web: anzimder.org.tr
AMAÇ: Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleĢtirmek için dernekçe sürdürülecek
çalıĢma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı;
MADDE 2 – Dernek, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile anayasamız milli, demokratik,
sosyal hukuk devleti kapsamı içinde tüm üyelerinin, ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük
haklarını koruyup geliĢtirmek, ülkemiz tarımının sorunlarının tespiti ve sorunlarına çözüm
alternatiflerinin bulunması çabaları ile bir yandan üreticilerimizin geliĢen tarım tekniğine

uyum sağlamalarına, diğer yandan ilgili ve yetkililere yardımcı olma ve kamuoyunu
bilgilendirmeye çalıĢmaktadır.
MADDE 3- Derneğin Amaç ve Görevleri aĢağıda sıralanmıĢtır:
1- Üyelerinin mesleki bilgilerini, genel kültürlerini ve yeteneklerini geliĢtirmek ve gerek
üyelerinin kendi aralarında gerekse tarım alanında çalıĢan diğer kiĢilerle ülkemiz tarımın
çıkarları açısından iyi iliĢkiler kurulmasını, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla
projeler yapmak, yaptırmak ve bu projeleri uygulamak, sempozyumlar, konferanslar,
paneller ve diğer kültürel çalıĢmalar düzenlemek, bülten, bildiri, gazete, dergi gibi yayın
faaliyetlerinde bulunmak, kitaplıklar kurmak,
2- Ziraat mesleği ile ilgili her türlü yasal düzenlemeyi, normları, fenni Ģartnameleri
hazırlamak, incelemek, bunlarla ilgili görüĢ ve önerilerini resmi ve özel kuruluĢlara
bildirmek,
3- Ziraat ve ziraat mühendisliği alanında araĢtırmalar yapmak ve yaptırmak, dernek üyesi
olsun veya olmasın ilim adamlarına, uzmanlara ve yazarlara ziraat ve ziraatçılıkla ilgili
incelemeler yaptırmak, makale ve kitaplar yazdırmak, yazı ve kitap özetleri hazırlatmak,
4- Ziraat mesleği ile ilgili proje ve taahhüt iĢlerinde üyelere gerekli olan belgeleri vermek,
belgeleri onaylamak, bu konuda gereken yasal düzenlemelerin yapılması için gerekli
resmi giriĢimlerde bulunmak,
5- Anayasanın öngördüğü Ģekilde zirai konularda görüĢ bildirmek, üyelerinin verimli
çalıĢmalarına engel olabilecek sorunların ortadan kaldırılması için ilgililere sorunlarla
ilgili açıklamalarda bulunarak, çözüm alternatifleri sunmak,
6- Dernek üyelerinin hak ve yetkilerini savunmak, bu yetkilerin kullanılabilmesini sağlamak
amacıyla resmi ve özel kuruluĢlar nezdinde giriĢimlerde bulunmak,
7- Tarımsal girdileri sağlayan kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği içinde bulunmak, tarımsal girdi
ve tarımsal ürün fiyatlarıyla tarımsal hizmet ücretleri hakkında önerilerde bulunmak,
8- Tarımsal üretim hakkında çalıĢmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,
9- Üyelerin iĢ güvenliği ve sosyal güvenliğinin sağlanması, demokratik hak ve
özgürlüklerinin korunması için giriĢimlerde bulunmak,
10- Devletin ilgili organlarının veya özel kuruluĢların isteği doğrultusunda bilirkiĢilik hizmeti
yapacak dernek üyelerini belirleyerek ilgili kuruluĢlara bildirmek,
11- Ziraat mühendisliği öğrenimi yapan yükseköğretim kurumlarıyla iĢbirliği yaparak ziraat
mesleği eğitimi alan aday mühendislerin eğitimleri konusunda iĢbirliği içinde bulunmak,

12- Ziraat mesleği kapsamında ulusal sorunlarla ilgili olarak diğer ziraat mühendisi meslek
kuruluĢları ile iĢbirliği yapmak, ortak mesleki çalıĢmalar yürütmek, kararlar almak,
13- Üyelerin mesleki çalıĢmalarda yetki alanlarını belirlemek, bununla ilgili gerektiğinde
yönetmelikler çıkartmak,
14- Üyelerinin idare hukukundan doğan özlük, sosyal ve mesleki haklarını savunmak,
geliĢen Ģartlara uygun yeni hakların elde edilmesine çalıĢmak,
15- Zirai iĢletmelerin ekonomik ve verimli çalıĢabilmeleri için dernek üyelerince öğreticilik
ve danıĢmanlık hizmetleri sunmak,
16- Zirai faaliyetlerde bulunan iĢyeri veya firmaların tanımı, tescili ve hizmet esaslarının
belirlenmesi konularında izleme, denetim ve onaylama yapmak,
17- Ziraat Mühendisleri arasında yakınlaĢma, birlik ve beraberliği sağlamak, üyelerin
eğlenme, dinlenme, gezi gibi sosyal ihtiyaç ve isteklerini karĢılamak, ziraat Mühendisleri
arasında yardımlaĢma ve dayanıĢmayı temin etmek, üyelerine, üyelerinin aile ve
yakınlarına dinlenme evi, yurtları, dinlenme yeri tesisi açmak, bu faaliyetlerde gerekli
olan 5253 Sayılı Dernekler Kanunun 26’ ncı maddesi hükmünce öngörülen izni ilgili
mercilerden usulüne uygun olarak almak,
18- Derneğin ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla taĢınır ve taĢınmaz mallar edinmek, mesleği
ile ilgili hukuki sorunların olması hallerinde üyelerine yönetmelikler kapsamında yardım
etmek,
19- 7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun uyarınca çıkarılmıĢ olan Ziraat
Mühendisliği Yetki Tüzüğü hükümlerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalıĢmaları
yapmak, resmi ve özel kuruluĢlarda gerekli giriĢimlerde bulunmak,
20- Ziraat Mühendislerinin mesleki geliĢmelerini sağlayacak imkânlar hazırlamak,
üyelerinin mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla yabancı memleketlere eleman
gönderilmesi için her türlü imkân ve yardımlardan faydalanmak, ülkemiz tarımına yarar
sağlamak temelinde tarımsal amaçlı uluslararası kuruluĢlarda 5253 sayılı Dernekler
Kanununun 5 inci maddesi hükümlerine uygun olarak iĢbirliği yapmak,
21- Üyelerin mesleki ve üyelik özgeçmiĢleri ile ilgili bilgi ve belgeleri toplayıp, kayıt altına
alarak saklamak,

KURUCULAR:
MADDE 4 - Dernek kurucu üyeleri T.C. uyruklu olup isim ve soyadları, meslekleri, iĢ ve
ikametgâh adresleri aĢağıda gösterilmiĢtir. Kurucu üyeler derneğin teĢekkülü ile asil üye
sıfatını kazanırlar.
Sıra No

Adı-Soyadı

Mesleği

1

Turan KARADENĠZ

Ziraat Yük. Müh., Prof.Dr.

2
3

Muhammet PERTEK
Mehmet Akif ÖZCAN

Ziraat Mühendisi
Ziraat Yük.Müh., Dr.Öğrt. Üyesi

4

Tuba BAK

Ziraat Yük.Müh., Dr.Öğrt. Üyesi

5
6

Yılmaz BOZ
Emrah GÜLER

Dr. Ziraat Yük. Müh.
Ziraat Yük.Müh., ArĢ.Gör.

7

Fatih TEKĠN

Ziraat Müh., ArĢ.Gör.

BÖLÜM II
ÜYELĠK KOġULLARI:
MADDE 5- Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip, onsekiz yaĢını bitirmiĢ ve madde 5
deki nitelikleri taĢıyan kiĢiler derneğe üye olabilirler.
Yabancıların derneğe üye olabilmeleri için, Türk yurttaĢlarında aranan koĢullardan baĢka,
Türkiye'de oturma hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Onursal üyelik için oturma koĢulu
aranmaz.
ÜYELĠK TÜRLERĠ:
MADDE 6- Dernek, genel koĢulları taĢıyan iki tür üyeden oluĢur:
a) GERÇEK KĠġĠ ÜYE: Türkiye'de bulunan Ziraat fakültelerinden ziraat mühendisi veya
ziraat yüksek mühendisi olarak mezun olan, yabancı ülkelerdeki ziraat fakülteleri veya ziraat
meslek yüksek okulları ile ziraat yüksek okullarından mezun olup denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilmiĢ ziraat mühendisleri veya ziraat yüksek mühendisleri ile farklı
bir alanda lisans bitirip ziraat fakültelerinin lisansüstü eğitiminin yapıldığı fen bilimleri
enstitüsünün ilgili anabilim dallarında yüksek lisans veya doktora yapmıĢ olanlardır.

b) ONURSAL ÜYE: Yukarıda sayılan türden üye olamayan ama derneği, çalıĢmalarında
destekleyen, parasal yardımda bulunan, Ziraat mesleğinin geliĢmesine katkı sağlayan
kuruluĢlarla yerli ya da yabancı gerçek ya da tüzel kiĢi firma, Ģirket, kooperatif, vakıf ve
derneklerin kendileri ya da temsilcileri yönetim kurulu kararı ile onursal üyeliği seçilebilirler.
ÜYE OLUġ YÖNTEMĠ:
MADDE 7- BeĢinci maddede belirtilen türden üyeliğin kazanılması: BaĢvuranların üyelikleri
yönetim kurulu kararı ile gerçekleĢir.
ÜYELĠK HAKLARI:
MADDE 8- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye üyelikten çekilme hakkına
sahiptir.
Dernek üyeleri eĢit haklara sahiptir.
Genel Kurulda gerçek kiĢi üyenin bir oy hakkı vardır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
ÜYELĠKTEN ÇIKMA ÇIKARILMA:
MADDE 9- Üyelikten çıkma, çekilme hakkının kullanılması ile olur. Çekilen üye, isteğini bir
dilekçe ile yönetim kuruluna bildirir.
Bu tüzükte belirlenen konuları yerine getirmeyen, dernek amacına uymayan, iki yıl üst üste
aidatını ödemeyen, zararlı çalıĢmaları bulunan ve alınan kararlara uymayan üyeler disiplin
kurulunun önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
Üyelikten çıkarılanlar ilk Genel Kurulda itirazda bulunabilirler. Genel kurul kararı kesindir.
AĠDATLAR:
MADDE 10- Üyelik aidatı yıllık 20 Türk lirasıdır. GiriĢ aidatı 20 Türk lirasıdır. Aidatlar
Genel Kurul tarafından güncellenir. Onursal üyelerin aidat ödeme yükümlüğü yoktur.

BÖLÜM III

DERNEĞĠN ORGANLARI:

I - GENEL KURUL
MADDE 11- Genel Kurul, Derneğin gerçek kiĢi üyeleriyle tüzel kiĢi üyelerinin
temsilcilerinden ve Ģubelerin delegelerinden oluĢur. Genel Kurul, derneğe kayıtlı üyelerden
meydana gelir ve derneğin en yetkili organıdır.
a) Genel kurul, iki yılda bir kez Haziran ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı ile OLAĞAN,
b) Yönetim ya da Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerin beĢte
birinin isteği üzerine OLAĞANÜSTÜ olarak toplanır.
Denetleme Kurulunun ya da beĢte bir üyenin isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir
ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ya da beĢte bir üyenin Sulh Hâkimine
baĢvurusu ile toplantı sağlanır.
ÇAĞRI:
MADDE 12- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeĢ gün önceden, günü,
saati, yeri ve gündemi belirlenerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması
sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Ġlk
toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması dıĢında baĢka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri
bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, üyelere duyurulur. Ġkinci 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 geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERĠ:

MADDE 13- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden baĢka bir yerde
yapılamaz.
TOPLANTI GÜNDEMĠ VE HAZIRLANMASI
MADDE 14- Genel Kurul toplantılarına ait gündem yönetim kurulu tarafından hazırlanır.
Olağan toplantıya ait gündemde yıllık kesin hesap, bilanço, yeni yıl bütçesi, yönetim ve
denetim kurulu raporları, gerekli olduğu hallerde yıllık aidatın tespiti ve yönetim ve
denetleme kurulları üyelerinin seçimine dair maddeler görüĢülür.
Olağan üstü genel kurul toplantısına ait gündemde ise toplantıya esas olan konuya veya
konulara ait maddeler görüĢülür.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI:
MADDE 14- a) Toplantı Yeter Sayısı, Genel Kurul, genel kurulu oluĢturan üyelerin
yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Ġlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve
denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Genel Kurulun derneğin dağılmasına karar verebilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin
toplantıda hazır bulunması koĢulludur. Ġlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, Ġkinci
toplantıya katılacak üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az
olamaz.
b) Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğu ile alınır.
Derneğin dağılmasına iliĢkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile
verilmesi zorunludur.
c) Tüzük değiĢiklikleri genel kurula katılan üyelerin en az 2/3 oyu ile gerçekleĢtirilir.

TOPLANTI YÖNTEMĠ:

MADDE 15- Dernek genel kurul toplantıları, belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karĢısına imza
koyarak toplantı yerine girerler.
14. maddede belirtilen Yeter sayı sağlanmıĢsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı
yönetim kurulu baĢkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından
açılır.
AçılıĢtan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir baĢkan ve yeteri kadar baĢkanvekili ile
kâtip seçilir.
Toplantının yönetimi genel kurul baĢkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve
baĢkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
GÖRÜġÜLECEK KONULAR:
MADDE 16- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüĢülür. Ancak
toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüĢülmesi istenen konuların
gündeme alınması zorunludur.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKĠLERĠ:
MADDE 17- Genel Kurulun görüĢüp karara bağlayacağı konular Ģunlardır:
a) Dernek organlarının seçilmesi.
b) Dernek tüzüğünün değiĢtirilmesi ve derneğin feshi hakkında karar vermek.
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüĢülmesi, Yönetim ve Denetim Kurulunun
aklanması.
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüĢülüp aynen ya da değiĢtirilerek kabul
edilmesi.
d) Dernek için gerekli taĢınmaz malların satın alınması ya da var olan taĢınmaz malların
satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
e) Derneğin uluslararası çalıĢmada bulunması, yurt dıĢındaki dernek ya da kuruluĢlarla
iĢbirliği yapılması, onlara üye olarak katılması ya da ayrılması.

f) Dernekten çıkarılan üyenin itirazının görüĢülerek karara bağlanması.
g) Bu tüzüğün ve yasaların yüklendiği görevleri yapmak.
h) Derneğin amacının gerçekleĢtirilmesi yönünden söz konusu yılda yapılan çalıĢmaları ve
araĢtırmaları gözden geçirmek ve yeni yılda yapılacak iĢler hakkında karar vermek.
ı) Dernek çalıĢanlarına maaĢları dıĢında yolluk, yiyecek ve ödül gibi ücretlerin verilmesine
karar vermek.

II-YÖNETĠM KURULU
MADDE 18- Yönetim kurulu derneği idare eder.
Yönetim kurulunun kararına dayanılarak yapılan iĢlemler baĢkan ve baĢkan yardımcısı genel
sekreter ile muhasibin veya yönetim kurulunca yetki verilecek iki üyenin imzaları ile
geçerlidir. Tek imza derneği bağlamaz.
YÖNETĠM KURULUNUN TEġEKKÜLÜ:
MADDE 19- Yönetim Kurulu Genel Kurulca gizli veya açık oyla seçilecek yedi asil, beĢ
yedek üyeden oluĢur. Yönetim kurulu baĢkanı üst üste en fazla iki dönem olmak üzere
dönüĢümlü olarak seçilir. Yönetim kurulu üyeliği süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden
seçilebilir.
Asil üyeler aralarından baĢkan, baĢkan yardımcısı, genel sekreteri ve sayman üye seçer.
Asil üyeliklerde boĢalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Bu
durumda en çok oy almıĢ olan yedek üyeler asil üyeliğe geçerler. Yedek üyeler arasında eĢit
oy alınması durumunda asil üyelik kura ile belirlenir. Yönetim kurulu toplantılarına önceden
bildirilen bir mazerete dayanmaksızın arka arkaya üç defa gelmeyen üye Yönetim Kurulu
kararı ile üyelikten çekilmiĢ sayılır. Yedek üyelerinde davet edilmesine rağmen Yönetim
kurulu üye sayısı üçe düĢmüĢ ise Genel kurul mevcut Yönetim kurulu üyeleri veya denetim
kurulu tarafından 1 ay içerisinde olağan üstü toplantıya çağrılır.

YÖNETĠM KURULUNUN GÖREVLERĠ:
MADDE 20- Yönetim Kurulu Ģu iĢleri yapar:

a) Derneği temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden iki kiĢiye yetki vermek.
b) ġube açılmasını Genel Kurula önermek, Ģubelerin açılmasına dair genel kurulun alacağı
karar üzerine Ģube kurucularını yetkilendirmek.
c) Dernek Ģubesi bulunmayan illerde, yetki sınırı, belirlenmiĢ temsilci atamak.
ç) Derneğin gelir ve gider hesaplarına iliĢkin istemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
d) Derneğin amacına ulaĢmasını sağlayacak çalıĢmalarda bulunmak.
e) Değer gördüklerini onursal üyeliğe seçmek.
f) Üyelik için baĢvuranların üyeliğinin kabulünü ya da reddini en geç 30 gün içerisinde karar
bağlamak
g) Gerekli durumlarda müdür, memur ve müstahdem gibi personeli tayin etme veya iĢten
çıkarmak.
h) Derneğe ait binaların kiralarını, dernekle ilgili hizmetlerin fiyatlarını ve fiyat tarifelerini
tespit etmek.
ı)Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği görevleri yerine getirmek.
YÖNETĠM KURULUNUN TOPLANTISI VE KARAR YETER SAYISI:
MADDE 21- Yönetim kurulu üye çoğunluğu ile toplanabilir. Kararlar mevcut üyelerin
çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu baĢkan veya baĢkan vekili tarafından toplantıya çağrılır.
ÇALIġMA GRUPLARININ OLUġTURULMASI:
MADDE 22- Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile çeĢitli konularda çalıĢma grupları
kurulabilir.
Bu gruplar üç ila dokuz kiĢiden oluĢur. Bu gruplar yönetim kuruluna karĢı sorumludur.
III - DENETĠM KURULU
MADDE 23- a) Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden
oluĢur.
b) Denetim Kurulu, altı ayda bir toplanarak, Yönetim Kurulunun iĢ ve iĢlemlerini denetlemek
ve dernek çalıĢmalarının tüzükte belirtilen amaçlara uygun bir Ģekilde yürütülüp
yürütülmediğini denetlemekle yükümlüdür.

c)Denetim Kurulu, yıllık Genel Kurul toplantısından önce denetleme raporunu hazırlayarak
genel kurula sunar.
IV- DĠSĠPLĠN KURULU
MADDE 24- Genel Kurulca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluĢur.
Bu kurul dernek tüzüğüne göre aykırı hareket eden üyelerin disiplin konuları ile ilgili her türlü
hukuk iĢlerini inceler ve yönetim kuruluna sunar.
BÖLÜM IV
DERNEK BORÇLANMA USULLERĠ:
MADDE 25- Dernek amacını gerçekleĢtirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve
hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma,
derneğin gelir kaynakları ile karĢılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne
düĢürecek nitelikte yapılamaz.
BÖLÜM V
DERNEK ĠÇ DENETĠM ġEKĠLLERĠ:
MADDE 26- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim
kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluĢlarına da denetim
yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluĢlarınca denetim
yapılmıĢ olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleĢtirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalıĢma 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 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.
BÖLÜM VI
DERNEĞĠN ġUBELERĠNĠN KURULUġU:
MADDE 27-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla Ģube açabilir. Bu amaçla
dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kiĢilik kurucular kurulu, Dernekler
Yönetmeliği’nde belirtilen Ģube kuruluĢ bildirimini ve gerekli belgeleri, Ģube açılacak yerin
en büyük mülki amirliğine verir.
ġUBELERĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ:
MADDE 28-ġubeler, tüzel kiĢiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda
özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm iĢlemlerinden doğan alacak ve
borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
ġUBELERĠN ORGANLARI VE ġUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER:
MADDE 29- ġubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, Ģubenin kayıtlı üyelerinden oluĢur. Yönetim kurulu, yedi asıl ve beĢ yedek,
denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak Ģube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler,
mevzuatın öngördüğü çerçevede Ģube’de de uygulanır.
ġUBELERĠN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL
MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSĠL EDĠLECEĞĠ:
MADDE 30-ġubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu
toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
ġubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Eylül ayı içersinde, Ģube yönetim kurulunca
belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
ġubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz
gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

ġubeler, Ģube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı
ile; Ģube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, Ģubede kayıtlı her kırk (40) üye için bir (1),
arta kalan üye sayısı 20‘den fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere Ģube genel kurulunda
seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son Ģube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel
merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak Ģube
adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
ġubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya
denetim kuruluna seçildiklerinde Ģubedeki görevinden ayrılırlar.
TEMSĠLCĠLĠK AÇMA:
Madde 31-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim
kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci
olarak görevlendirilen kiĢi veya kiĢiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak
bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. ġubeler temsilcilik açamazlar.
BÖLÜM VII
SON HÜKÜMLER
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER:
MADDE 32- Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kabulü halinde ve 5253 sayılı
Dernekler Kanununun ilgili kuralları uyarınca uluslararası iliĢkiler kurulabilir.
Uluslararası iliĢkilerden amaç, Derneğin amaçları doğrultusunda çalıĢan ve Türk Tarımına ve
Ziraat Mühendislerinin mesleki geliĢimine yararı olacağı düĢünülen uluslararası nitelikteki
bilimsel derneklere üye olmak, onlarla iĢbirliği yapmak, yayınlarına abone olmak biçiminde
belirir.

DERNEK MALLARI:
MADDE 33- Dernek tüzel kiĢiliğinin herhangi bir nedenle fesih edilmesi veya kendiliğinden
dağılmıĢ sayılması hallerinde derneğin mal para ve hakları ilgili yasalar gereğince genel kurul

tarafından belirlenecek yere devredilir. Derneğe ait bütün eĢya, gazete, dergi, kitap ve
bilgisayar özel maksat ve iĢler için dernek dıĢına çıkarılamaz ve kullanılamaz.

DEFTER VE KAYITLAR:
MADDE 34- Dernekler Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerde belirtilen Derneklerin Tutacakları
Defter, Muhasebe, Hesap Kayıtları ile ilgili usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte belirtilen
defterleri tutar.
TÜZÜĞÜN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ:
MADDE 35- Tüzüğün değiĢtirilmesi için bu hususun genel kurul toplantısından evvel tespit
edilen gündemde bulunması ve teklifin genel kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin
çoğunluğu ile kabul edilmesi Ģarttır.
DERNEĞĠN FESĠH VE TASFĠYESĠ:
MADDE 36- Derneğin feshine karar verilmesi için bu hususun gündemde bulunması ve genel
kurula katılma sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması Ģarttır. Bu suretle
çoğunluk elde edilemediği takdirde genel kurul dernekler kanununun ilgili maddesine göre
ikinci toplantıya çağrılır. Ġkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye
tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe iliĢkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin
üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beĢ gün içerisinde Valiliğe bildirilir. Derneğin
feshine karar verilmesi halinde genel kurul tarafından seçilecek 3 kiĢilik tasfiye kurulu tasfiye
iĢlemlerini tamlayarak derneğin mallarını Genel kurul kararında baĢka türlü belirtilen
mercilere devreder.
HÜKÜM EKSĠKLĠĞĠ:
MADDE 37- Bu tüzükte belirtilmemiĢ hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu
ve bu kanunlara atfen çıkartılmıĢ olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın
dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1-* Ġlk genel kurulda dernek organları oluĢturulana kadar derneği temsil
edecek ve dernekle ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aĢağıda
belirtilmiĢtir.

Bu tüzük 37 (Otuzyedi) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

*Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri;

BaĢkan

BaĢkan Yardımcısı

Prof.Dr.Turan KARADENĠZ

Muhammet PERTEK

Zir.Yük.Müh.

Zir. Müh.

Genel Sekreter

Sayman

ArĢ Gör.Emrah GÜLER

Dr.Öğrt.Üyesi M.Akif ÖZCAN

Zir.Yük.Müh.

Üye

Dr.Öğrt.Üyesi Tuba BAK
Zir.Yük.Müh.

Zir.Yük.Müh.

Üye

Dr. Yılmaz BOZ
Zir.Yük.Müh.

Üye

ArĢ.Gör. Fatih TEKĠN
Zir.Müh.

