TÜZÜK
SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ
1DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Derneğin adı, SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ olup,
merkezi ANKARA’dadır.
Derneğin kısa adı SaSaD’dır.
2DERNEĞİN AMACI:
Derneğin amacı; savunma, havacılık, uzay ve anayurt güvenliği gibi alanlarda imalat, tasarım,
mühendislik, lojistik destek ve eğitim faaliyetleri yürüten ve/veya yürütmek üzere faaliyete
başlayan firma ve kuruluşların gelişimine, uluslararası pazarlarda rekabetçiliklerine katkı
vermek ve üyelerinin ortak amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapmak,
sorunlarını topluca ele almak, üyeleri arasında iş birliğini dayanışma ve bilgi akışını
sağlamaktır.
3DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI:
Madde 3: Dernek amacını gerçekleştirmek için, aşağıda özetlenen konularda çalışmalar yapar:
a) Üyeleri arasında dayanışma, yardımlaşma, bilgi akışı ve iş birliği sağlamak,
b) Savunma, havacılık ve uzay sanayii ile ilgili, ulusal ve uluslararası ihaleler, toplantılar,
ziyaretler konusunda üyelerini bilgilendirmek, gelişmelerden haberdar etmek,
c) Savunma, havacılık ve uzay sanayiinin gelişimine yönelik stratejilerin oluşturulmasına
ve sektörün gelişimi için geniş tabanlı teşvik uygulamalarının yürürlüğe girmesine
yönelik çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak, bu amaçlarla kendi bünyesi içinde
kuracağı çeşitli komiteler yoluyla, sektörün sorunları üzerinde ayrıntılı inceleme ve
çalışmalar yapmak, görüş ve önerilerini ilgili mercilere ulaştırmak,
d) Teknolojik, sosyal, ekonomik politikalardaki gelişmeleri ve sektörü etkileyen yasal
düzenlemeleri aktüel bir biçimde izleyerek; bunların tahlillerini yapmak/yaptırmak ve
sektöre muhtemel tesirlerini ve izlenmesi gerekli politikalar hakkında önerilerde
bulunmak,
e) Yurt içi ve uluslararası bilimsel araştırma, sempozyum, seminer, konferans, her türlü
yayın, işbaşı eğitimi, bu sahada çalışan öğrencilere burs ihdası ve benzeri akademik ve
sosyokültürel faaliyetlerde bulunmak ve bu suretle tanıma, tanıtma ve eğitim
fonksiyonlarını yerine getirmek,
f) Derneğin amacına paralel faaliyetlerde bulunan veya derneğin amacının
gerçekleşmesine yardımcı olabilecek özel ve kamu kuruluşları ve uluslararası
derneklerle yasal şartlarda iş birliği yapmak sureti ile derneğin etkinliğini artırmak,
g) Derneğin faaliyet alanı ile ilgili konularda sektörü resmi kuruluşlar ile yurt içi ve yurt
dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarda ve ilişkin platformlarda temsil etmek,
h) Türk savunma, havacılık ve uzay sanayiinin faaliyetlerini tanıtacak her türlü
faaliyetlerde bulunmak. Toplantılara katılmak; fuarlara iştirak etmek ve bu suretle,
ülkemizin bu sektördeki ihracatının gelişmesine yardımcı olmak, ihracatın
desteklenmesi için çalışmak,
i) Gerektiğinde sektör bazında yardımcı olmak; görüş bildirmek, istek halinde üyelerin
bilirkişi ve hakem hizmetlerinde isim bildirmek,
j) Türkiye ile AB arasındaki münasebetleri ve müzakereleri Avrupa Havacılık, Uzay,
Savunma ve Güvenlik Sanayicileri Derneği (ASD) üyeliği kapsamında yakından takip
ederek; sektör bazında alınması gerekli tedbirleri tespit etmek; üyelerine ve resmi
kuruluşlara bildirmek,
k) Milli ve uluslararası araştırma kurumlarının faaliyet ve yayınlarını takip etmek, elde
ettiği bulguları üyelerine aktarmak. Aynı şekilde tanınmış stratejik etüt kurumlarının
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yayınlarını, NATO strateji ve kuvvet hedeflerinin halihazır durumu ile zaman içinde
değişiklikleri ve gelişmelerini takip ederek; sektörün uzun vadeli hedeflerinin tespitine
çalışmak ve yardımcı olmak,
l) Kamu kurum ve kuruluşları ile savunma, havacılık ve uzay sanayiinin gelişimi amacıyla
ortak çalışmalar yürütmek
m) Gerektiğinde derneğe bağlı bir iktisadi işletme kurmak ve çalıştırmak.
4KURUCULAR:
Madde 4: Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları ve
uyrukları Madde 29’da belirtilmiştir.
5ÜYELİK:
Madde 5: Derneğin, Madde 2’de yer alan amaçlarında belirtilen doğrultuda faaliyet gösteren
firma ve kuruluşlar ile bu firma/kuruluşları temsil eden kişiler “Tüzel Kişi” veya “Gerçek Kişi”
olarak; Yönetim Kurulunca hazırlanan ve koşullara göre güncelleştirilebilen Dernek Çalışma
Esasları ve Üye Kabul Yönetmeliğindeki şartları taşımaları halinde, derneğe üye olabilirler.
Derneğin amaçlarında belirtilen doğrultuda faaliyet gösteren aynı isimli firma veya
kuruluşlardan en fazla beş “Gerçek Kişi” SaSaD’a üye olabilir. Yazılı ve/veya SaSaD formu ile
müracaat eden adayların müracaatları, en geç bir ay içerisinde cevaplandırılır. Adayların üye
olabilmeleri için, Yönetim Kurulu Üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyu kullanmaları
gereklidir. Münhasıran temsilcilik ve distribütörlük yapmakta olduğu tespit edilen gerçek ve
tüzel kişiler, üye olamazlar, önceden üye olmuşlarsa üyelikten düşürülürler.
Üyelik müracaatları kabul edilen Tüzel veya Gerçek Kişilere, yazılı tebligatta bulunulur. Üyelik
ile ilgili olarak tanımlanmış ödentilerini yapmaları ile üyelikleri resmiyet kazanır.
Dernek faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sanayiciler (Tüzel veya gerçek kişiler)
başvurularının uygun bulunması halinde Dernek iletişim ağında yer alabilir ve Dernek
etkinliklerine katılabilirler. Alınan bu hizmetin karşılığında Dernek tarafından belirlenen
hizmet bedelini öderler. Üye olma yönünde başvuru yapmaları halinde durumları incelenerek
üyelik koşullarını taşımaları şartıyla Derneğe üye kaydı yapılabilir.
6ÜYELİKTEN AYRILMA:
Madde 6: Üyeler diledikleri zaman dernekten ayrılabilirler. Bu isteklerini yazılı olarak
Yönetim Kuruluna bildirmeleri yeterlidir. Bu suretle üyelik kayıtları defterden silinir. Ancak
birikmiş borçlar ile, istifa tarihine kadar oluşan mali taahhütlerinin ödenmesi mecburidir.
Üyelikten ayrılan Gerçek ve Tüzel Kişiler, dernek tarafından edinilmiş ekonomik değerler
üzerinde hak iddiasında bulunamazlar.
7ÜYELİĞE SON VERME:
Madde 7: Aşağıda belirtilen hallerde, Üyenin Dernekle olan ilişiğine, Yönetim Kurulu üye tam
sayısının üçte ikisinin oyuyla son verilebilir.
a) Derneğin tüzüğüne ve Dernek etik ilkelerine uymayanlar, Disiplin Kurulu’nun tavsiyesi
ile,
b) Aidat ve Dernek giderlerine katılım payı taahhütlerini; yazılı olarak yapılacak bildiriye
rağmen, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde yerine getiremeyenler Yönetim Kurulu
kararı ile,
c) Üye olma hakkını kanunen veya işbu tüzüğün ilgili maddelerindeki üyelik şartlarına
göre kaybedenler, üyelikten ayrılanların, istifa eden veya üyelikten çıkarılanların,
Yönetim Kurulu kararı ile tekrar kayıtları yapılabilir. Şu kadar ki; bu üyelerin birikmiş
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borçlarını tam olarak ödemeleri şarttır. Vefat eden üyeler dışında, üyelikten
çıkarılanlardan Derneğin alacakları hukuki yolla tahsil edilir.
d) Dernekten çıkan ve/veya çıkarılan Gerçek ve Tüzel Kişiler, Dernek tarafından edinilmiş
ekonomik değerler üzerinde hak iddiasında bulunamazlar.
8ONUR ÜYELİĞİ:
Madde 8: Savunma Sanayii imalat, montaj, araştırma-geliştirme ve tanıtım faaliyetlerinde,
yararlı çalışmalarda bulunan veya bulunmuş olan gerçek kişiler; Yönetim Kurulu üye tam
sayısının oy birliğiyle alacağı kararla, onur üyesi olabilirler. Onur üyeleri Genel Kurul
toplantılarına, oy kullanmamak şartıyla katılabilirler. Dilerlerse aidat ödeyebilirler. Yüksek
Danışma Kurulu’nda ve Disiplin Kurulu’nda görev de alabilirler.
Savunma Sanayii Müsteşarı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü
Derneğin tabii onur üyesidirler.
9DERNEK ORGANLARI:
Madde 9: Derneklerin,
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
d) Disiplin Kurulu,
oluşturulur.
10GENEL KURUL:
Madde 10: Genel Kurul merkez ve şube üyelerinden oluşur ve derneğin en büyük ve en yetkili
karar organıdır. Toplantıya yasa ve tüzük hükümlerine uygun olarak çağrılır. Genel Kurul her
yıl Nisan ayı içerisinde, Dernek merkezinin bulunduğu şehirde olağan olarak toplanır. Her
üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Gerçek üyeler oylarını bizzat kullanmak
zorundadırlar. Tüzel Kişi üyeliklerinde ise, Tüzel Kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya
kendisini temsil etmesi için görevlendirdiği kişinin, Genel Kurul’a katılıp oy kullanması
gereklidir.
Yönetim ve Denetim Kurulları’nın gerek gördüğü hallerde yahut üyelerin beşte birinin yazılı
isteği üzerine; Genel Kurul olağanüstü olarakta toplanır. Denetleme Kurulu’nun veya üyelerin
beşte birinin yazılı isteği üzerine; Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içerisinde olağanüstü
toplantıya çağırmazsa; Denetleme Kurulu veya Genel Kurul yapılması isteğinde bulunan
üyelerden birinin başvurması üzerine, mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak, Dernek
üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmakla
görevlendirir.
11ÇAĞRI USULÜ:
Madde 11: Genel Kurul, Yönetim Kurulunca, en az on beş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu
amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bir yazıyla bildirilir.
12TOPLANTININ YERİ:
Madde 12: Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu şehirde yapılır.
13TOPLANTI YETER SAYISI:
Madde 13: Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği
ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı
sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye
tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
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14TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
Madde 14: Genel Kurul toplantıları, ilanla belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a
katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak
toplantı yerine girerler. Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir ve
toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri
tarafından açılır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile bir kâtip seçilir.
Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkanına aittir. Kâtip toplantı tutanağını düzenler, başkan
ve vekili ile birlikte üçü tarafından imza edilir.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler, Yönetim Kuruluna verilir. Genel Kurul
toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan
üyelerin, en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınarak
görüşülmesi de zorunludur.
Madde 14.1: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ: Tüzük değişikliği için, toplantıya katılan üyelerin üçte
ikisinin olumlu oy kullanmaları gerekir.
15GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ:
Madde 15: Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibra
edilmesi,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin ilgili federasyonlara katılması veya ayrılmasına karar verilmesi,
g) Derneğin yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
h) Derneğin feshedilmesine karar verilmesi,
i) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer görevlerin
yerine getirilmesi,
j) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırır.
16YÖNETİM KURULU:
Madde 16: Yönetim Kurulu 13 asil üyeden teşekkül eder, Yönetim Kurulu üyeleri Genel
Kurullarda iki yılda bir, gizli oyla yapılan seçimle belirlenir. Ayrıca 5 üye de gizli oyla Yönetim
Kurulu Yedek Üyesi olarak seçilir. Süresini dolduran Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden
seçilebilmeleri mümkündür. Seçimler sonucunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında
asil üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir de sayman üye seçer. Yönetim
Kurulu’nda boşalan üyeliklerde; eğer tüzel kişi üye temsilcisi ise bu üye kuruluşun önereceği
kişi Yönetim Kurulu onayı ile, gerçek kişi ise yedek olarak seçilmiş üyeler arasından, sıra ile
çağrılacak kişilerle tamamlanır. Yedek üyelikten çağrılıp Yönetim Kurulunun asil üyesi
durumuna gelen üyelerinin görev süreleri, yeni seçim dönemine kadar devam eder. Başkan,
Başkan Vekili ve Sayman Üye olarak seçilmiş kişilerin, Yönetim Kurulundan ayrılmaları
halinde ise, Kurul üye sayısının tamamlanmasını müteakip yapılacak ilk Yönetim Kurulu
toplantısında, Yönetim Kurulunda boşalan makamlar için seçim yapılır.
Yönetim Kurulu en az yedi kişiyle toplanır. Yönetim Kurulu yılda en az altı toplantı yapar.
Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya başkan vekili başkanlık eder. Kararlar toplantıya
katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Özürsüz olarak art arda üç defa toplantıya katılmayan
üyeler, Yönetim Kurulunun vereceği kararla müstafi sayılır. Yönetim ve Denetleme Kuruluna
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seçilmiş başkan ve üyeler bu görevlerini ücret almaksızın yürütürler. Yönetim kurulu üye sayısı,
boşalmalar sebebiyle Tüzel Kişi yeni temsilcilerinin ve yedeklerin çağrılması ile üye tam
sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim
Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek
asil üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak
dernek asil üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul toplamakla
görevlendirir.
17YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ:
Madde 17: 5253 sayılı yasanın vermiş olduğu yetkilerle görev yapan Yönetim Kurulu’nun
görev ve yetkileri aşağıda açıklanmıştır.
a) Derneği temsil eder ve bunun için de kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki
verebilir.
b) Derneğin gelir ve gider hesapları ile ilgili işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.
c) Hazırlayacağı Üye Kabul Yönetmeliği’ne göre gerekli işlemleri yapar.
d) Dernekte çalışacak personelin kadrolarını ve ücretlerini tespit eder.
e) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri
kullanır.
f) Komite ve alt komitelerin kurulmasına karar verir ve bu komitelere yetki verir.
g) Açılması Genel Kurul’ca kararlaştırılmış olan şubeler için kuruculara yetki verir.
18GENEL SEKRETER:
Madde 18: Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri dışında bir Genel Sekreter tayin eder. Genel
Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda belirlenmiştir.
a) Derneğin günlük işlerini yürütür,
b) Yönetim Kurulu’na Derneğin faaliyetleri hakkında aylık rapor verir,
c) Üyelerin giriş ve üyelik aidatları ile bağışlarını toplar,
d) Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararları izler, sonuçlandırır,
e) Yazışma ve çağrı işlemlerini yürütür,
f) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri yerine getirir,
g) Bizzat veya oluşturacağı ekiplerle, Derneğin veya üyelerin sorunlarını, alakalı resmi ve
özel kişi, kuruluş ve kurumlar nezdinde izler,
h) Dernek personelini ve teşkilatını Yönetim Kurulu’nun direktifleri dahilinde yönetir,
i) Yönetim Kurulu’nun ya da başkanının verdiği diğer görevleri yapar.
19DENETLEME KURULU:
Madde 19: Denetleme Kurulu üç asil üyeden teşekkül eder ve iki yıllık süre için Dernek üyeleri
arasından gizli oyla üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Üyelerden en çok
oy alan ilk üç üye asil, ondan sonra gelen üç üye yedek olarak tespit olunur. Süresi biten üyenin
yeniden seçilmesi mümkündür.
Derneğin mali nitelikteki faaliyetlerinin, usulü dairesinde yapılıp yapılmadığını denetlemekle
yükümlü olan bu kurulun üyeleri, tek tek ve kurul halinde her zaman, dernek defterlerini ve
kayıtlarını inceleyebilirler. Kurulun altı ayı geçmeyecek aralıkla yapacağı denetleme
sonuçlarının, rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a verilmesi
gerekir. Denetleme Kurulu çalışma usulünü kendi tespit eder. Dernek üyelerinin 1/10’nın yazılı
talebi ile, belli bir konuda inceleme yapar ve elde ettiği sonuca göre yasal işlem uygular. Dernek
kendi imkanları ile, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerine göre iç denetim
fonksiyonunu yürütür.
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20YÜKSEK DANIŞMA KONSEYİ:
Madde 20: Derneğin danışma organı olan bu konseyin üyelerinin sayıları ve kimlerden
oluşacağı, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Bunlar teknoloji, bilim ve iş hayatında geniş
bilgi ve tecrübesi ile temayüz eden kimseler arasından seçilir. Yönetim Kurullarının eski
başkanları ile görevde olan Yönetim Kurulu Başkanı konseyin tabi üyesidir.
Konsey her yönetim dönemi başında yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan, bir
başkan vekili ve bir sekreter üye seçer. Konsey, yılda en az iki defa başkanın daveti veya iki
üyenin istemi ile toplanarak, gündemdeki konuları inceler, görüşünü tespit eder. Görüşler
toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile belli edilir. Oylarda eşitlik olması halinde,
başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur. Yüksek Danışma Konseyi, belli bir konuda görüş
bildirmek üzere Yönetim Kurulunun daveti üzerine de toplanır.
Yüksek Danışma konseyinin başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Yurt içinde iş yapan firmaların genel nitelikteki sorularını gözden geçirerek uzun vadeli
tedbirlere ışık tutmak,
b) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek için, yapılabilecek çalışmaları
değerlendirmek ve tavsiyede bulunmak,
c) Yönetim Kurulunca istenilen konularda araştırma, değerlendirme ve tavsiyelerde
bulunmak.
Konseyin tesbit edeceği görüşler istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulunu bağlamaz.
21DİSİPLİN KURULU ve ÜYELERİ:
Madde 21: Genel Kurul’ca üç asil, üç yedek üyeden teşekkül etmek üzere Disiplin Kurulu
seçilir. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’ndan kendisine gönderilen, üyelerinin tutum ve
davranışlarıyla ilgili hususları görüşür ve gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu’na alacağı
kararları gönderir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
22ŞUBELERİN KURULUŞU:
Madde 22: Dernek Genel Kurul kararı ile gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Bu amaçla;
Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından, şubenin açılacağı yerin en
büyük mülki amirliğine, yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı,
doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgahı ve tabiyeti ile şube merkez adresinin
bildirilmesi ve yazıya Dernek tüzüğündeki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi gereklidir.
23ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV ve YETKİLERİ:
Madde 23: Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile her yıl olağan olarak Kasım
ayında toplanır.
b) Şube Yönetim Kurulu: Şube genel kurulunda (gizli) oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek
üyeden oluşur.
c) Şube Denetçileri: Şube genel kurulunda seçilen 2 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.
d) Şube genel kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev
ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere, bu Ana
Tüzüğün 10, 11, 14 ve 15 nci maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.
e) Şube yönetim kurulunun çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve
şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 16 ve 17 nci maddelerindeki hükümler
kıyasen uygulanır.
f) Şube denetçilerinin çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve
şube kapsamında kalmak üzere bu Ana tüzüğün 19 uncu maddesindeki hükümler
kıyasen uygulanır.
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g) Şube üyeleri aynı zamanda Dernek üyesi bulunduklarından, dernek genel kuruluna
katılmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Şubeler merkez Genel Kurulunda,
şubeye kayıtlı tüm üyelerle temsil edilir.
24ŞUBELERİN TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER:
Madde 24: Dernek şubeleri hakkında da tüzüğün dışında 5253 sayılı kanun hükümleri
uygulanır. Şube Genel Kurulları, olağan toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından, en
az iki ay önce bitirmek zorundadır.
25DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
Madde 25: Derneğin gelir kaynakları;
a) Giriş aidatı 5.000 TL.. dır. Giriş Aidatı müteakip yıllar için Genel Kurulca tesbit olunur.
b) Yıllık aidat Genel Kurulca tespit olunur.
c) Miktarı, her yıl Genel Kurulca tespit edilecek ve tahsilatı yıllık aidatla birlikte yapılacak
olan “Dernek Giderlerine Katılım Payları”
d) Yıllık aidatlar Olağan Genel Kurulu müteakip en geç bir ay içerisinde; giriş aidatı ise,
üyeliğe kabulü müteakip bir ay içinde ve yıllık aidatla birlikte ödenir. (b) ve (c)
fıkralarındaki ödemelerde meydana gelecek gecikmelere, aylık temerrüt faizi
uygulaması hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
e) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor
yarışması, fuar, sergi, konferans ve panel gibi kültürel ve sosyal faaliyetlerden sağlanan
gelirler.
f) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
g) Bağış ve yardımlar.
h) Diğer gelirlerden ibarettir.
5253 sayılı yasa hükümleri saklıdır.
26DERNEĞİN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTER ve KAYITLAR:
Madde 26: Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noterden
veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.
27DERNEĞİN HÜKMİ ŞAHSİYETİNİN SONA ERMESİ:
Madde 27: Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun
feshe karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek
üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Feshe ilişkin karar, toplantıya
katılanların en az üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Dernekler Kanunu’nun feshe ilişkin hükümleri saklıdır. Hangi nedenden doğmuş olursa olsun,
Derneğin feshi halinde Derneğin varlığı; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na
intikal eder. Resmi makamlarca Derneğin hükmi şahsiyetine son verilmesi ve faaliyetlerinin
alıkonması, Dernekler Kanunu hükümlerine tabidir.
28DİĞER HÜKÜMLER:
Madde 28: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve
bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler
hakkındaki hükümleri uygulanır.
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29KURUCULAR:
Madde 29: Dernekler aşağıdaki kişiler tarafından kurulmuştur.
Üye

Unvan

Mesleği

Temsilci

İkametgahı
Yeşiltepe B1 7.Blk. No. 75
Emek Ankara
Aselsan Gn.Md.
Lojmanları
Dostlar Sit. B-11 Balgat
Ankara

Tab.

Mühendis

9.Sok. 3/5 B.evler Ankara

T.C.

Prof. ve Müh.

Turan Emeksiz Sok. No.3
Blk. K. 12/25 GOP Ankara
Balta Limanı Cd. No.7
Rumelihisarı İstanbul

1

MKEK Gn.Md.

Adnan İğnebekçili

Mak. Y.Müh.

2

ASELSAN Gn.Md.

Hacim Kamoy

Elekt.Y.Müh.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ROKETSAN
Cemil Arıkan
Gn.Md.
Barış Elektrik End.
Hüseyin Arabul
A.Ş. Gn.Md.
Metin
TAI Gn.Md.
Lokmanhekim
Savunma Gereçleri
Cefi Kamhi
San. A.Ş. Gn.Md.
TUSAŞ Motor San.
Kayahan Tolunay
Gn.Md.
HEMA Elekt.San. ve
Naim Sungur
Tic. A.Ş. Muh. Üye
OTOKAR
A.Ş.
Jan Nahum
Gn.Md.
OTO
MARSAN
Bedirhan Çelik
Genel Koordinatörü
Kale Kalıp San. ve
Kemal Sözen
Tic. A.Ş.
NUROL
Oğuz Çarmıklı
Yn.Krl.Bşk.Yrd.

Dr.Müh.

Sanayici

T.C.
T.C.

T.C.
T.C.

Mühendis

Tusaş Motor San. Loj.

T.C.

Fiz.Müh.

Billur Sok. 38/16

T.C.

Mühendis
Mak.Y.Müh.

Tanova Sit. Blk.ları
İstanbul
Otomarsan A.Ş. Davutpaşa
İstanbul

T.C.
T.C.

Dr.Y.Mak.Müh. Yeşilköy Toplu Sit.

T.C.

İnş.Müh.

T.C.

Köroğlu Cad. 32/4 Ankara

GEÇİCİ MADDE:
İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıdaki Yönetim Kurulu seçilmiştir.
1. Adnan İĞNEBİLEKÇİLİ
Başkan
2. Hacim KAMOY
Üye
3. Hüseyin ARABUL
Üye
4. Metin LOKMANHEKİM
Üye
5. Cefi KAMHİ
Üye
6. Jan NAHUM
Üye
7. Bedirhan ÇELİK
Üye
30DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
Madde 30: Borçlanma ihtiyacının doğması halinde Dernek; Türk Medeni Kanunu ve Borçlar
Kanunu hükümleri gereğince ve Yönetim Kurulu kararı ile; onaylı cari yıl bütçesinin %50’sini
aşmamak koşuluyla borçlanabilir.
31DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:
Madde 31: Dernekte iç denetim esastır.
İç denetim:
a) Genel Kurul ve/veya
b) Yönetim Kurulu ve/veya
c) Denetleme Kurulu tarafından yapılabilir.
Ayrıca Bağımsız Denetim Kurullarına da denetim yaptırılabilir. Ancak Genel Kurul, Yönetim
Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme
Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
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T.C.

Öner TEKİN
Başkan

İlhami KELEŞ
Başkan Yardımcısı

Uğur ÇOŞKUN
Sayman Üye

Prof.Dr. Haluk GÖRGÜN
Üye

Selçuk YAŞAR
Üye

Prof.Dr. Oğuz BORAT
Üye

K. Nail KURT
Üye

Ahmet Hamdi ATALAY
Üye

Mehmet ÜNAL
Üye

Yılmaz GÜLDOĞAN
Üye

Engin AYKOL
Üye

Serdar GÖRGÜÇ
Üye

Mithat ERTUĞ
Üye
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