zoNGULDAK FOTOGRAF DERNE6i (zFD) TUZUGU
MADDE 1
DERNEG|N ADI VE MERKEZ|
Dernegin adl "Zonguldak Fotograf Dernegi" olup, krsa adt "ZFD" dir.
DerneEin merkezi Zonguldak' tadrr. Derneiin 5ubesi agrlmayacaktrr.

MADDE 2
DERNEGiN AMAC| VE BU AMAC| GERgEKLE9T|RMEK igiN DERNEKqE SURDURULECEK
QALISMA KONULARI VE

BieiMLER|

ire raariver nueNr

FotoEraf sanatrnrn bireysel ve toplumsal i$levini gergeklegtirmeye katkrda bulunmak, fotofraf sanatr
aracrhlryla kitlelerle baE kurmak, fotograf sanatCrlannrn tanrsma ve dayanr5malarrnr saglamak, bir araya toplamak
ve onlara yaprt verecek olanaklar hazrrlamak, yaprtlarrnr de$erlendirmek, yaprtlann sa!lam temellere oturtulmast
igin bilimsel arasttrmalar yapmak, yerel ve ulusal ki.iltiirel degerlerin tanrttmtnda arag olarak fotof,rafr kullanmak,
sanat kurullanyla ortak gahtmalar yapmak ve dayanrgmaya gitmek dernefin amacrdrr.

Dernekge Siirdiiriilecek Qah9ma Konulan ve Bigimleri
l- Fotografla ilgill konularda toplantr, konferans, semlner, kurs, yansma, sergi, sempozyum dijzenler,
diyapozitif ve projeksiyon gosterileri yapar.
2- Gelir getirici iktisadi-ticari isletmeler agar, i$letir, yayrn organr Crkarrr, bunlarrn kurulugu igin gerekli
katkrla rda bulunur.
3- Fotograf egitimi ile ilgili kurslar diizenler, fotograf okulu kurar; at6lyeler, sergiler, seminerler,
yansmalar di.izenler; fotograf eekimi, proje, sayrsal fotografgrhk teknolojisi konusundaki gah5malar igin olanaklar
saglar.

4- FotoEraf sanatgrlanna gahsma ortamlan saglar, yaprtlannr delerlendirir.
5- Uyelerin sosyal etkinliklerde bulunabilmeleri igin gerekli gahgmalarr yapar ve iiyeleri igin geziler,
yemekler, toplantrlar, anma ve kutlama gUnleri gibi etkinlikler dtizenler, lokal agar, kitapltk veya kotiiphane kurar.
6- Sanatsal, killt0rel ve bilimsel uiraglarr, bu alanla ilgili kisilerin, kamu, mesleki, bilimsel ve cizel kurum ve
kuruluglarrn gah$malannr destekler, katkrda bulunur, bunlarla i$ birllBi ve ortak gahgmalar yapar, birlikte projeler
hazrrlayrp gergekle5tirir. (Yukandaki kurum ve kuruluslara i.lniversiteler, vakrflar, dernekler, sivil toplum
kuruluglan, <izel girketler, ticari kurumlar, meslek kuruluglan dahildir.)
7- Dernege gelir sa$layrcr profesyonel fotoBraf, belgesel gekimi ve baskr igleriyapar, bu amagla st0dyo ve
laboratuar kurar ve / veya kiralar, gerekli ekipmanr satrn alrr, kiralar. Bunlarla ilgili ticari kuruluglar kurar, igletir.
8- Fotografla ilgili veya diger kulti.ir sanat konularrnda ara$trrma ve yayrn faaliyetlerinde bulunur, bunlarla
ilgili kurum ve iktisadi i$letmeler kurar, yayln organr grkarrr.
9- Federasyon kurucusu olabilir, mevcut federasyonlara katrlabilir veya iiye olabilir, iiyelikten ayrrlabilir,
iiyesi oldu!u federasyonun gaLsmalanna katrlrr ve federasyon ijyeli!inden do$an maddi ve manevi yiikiimlUli.ikleri
yerine getirir.
'l0- Ulusal ve uluslararast benzer amagh kuruluglarla ortak etkinlikler di)zenler, proje gah$malan yapar. Bu
kurulu5lardan amaglarrnr gergekle5tirmek igin destek altr.
11- Ulkenin kiiltijrel varhklan ile sanatsal ve sosyal konulardaki deferlerinin korunmasr ve gelistirilmesi
amacryla konusu ile ilgili alanlarda dernek, federasyon, vakrf, sendika ve benzeri kurum ve kurulu$lar ile ortak
gahgmalar yapar, platformlar kurar ve / veya kurulmug olan platforma kattlrr.
12- Gerekli izinler ahnmak Sartryla yardrm toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt iginden ve yurt drstndan
bagrs kabul eder.
13- Dernek faaliyetleri igin ihtiyag duyulan ta5rnrr, taflnmaz ma I satrn alrr, satar, kiralar, kiraya verir ve
talrnmazlar lizerinde ayni hak tesis eder.
14- Dernek iiyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyag maddelerinive difer mal ve hizmetlerle ktsa
vadeli kredi ihtiyaglannr kargrlamak amacryla sandrk kurar.
l5- Gerekli gciriilen yerlerde dernek faaliyetlerini yiiriitmek amacryla temsilcilik aear.
16- Sinema sanatr, film 0retimi, projeleri, krsa film teknigine y6nelik olarak uyelerin Caltsmalanna ortam
hazrrlar ve y<inlendirir. Film 0retimi ve proje gah$malan yapar, kurs, seminer, panel, sempozyum ve benzeri egitim
gahgmalarrnr diizenler, film g<isterileri, krsa film festivali ve sinema g0nleri diizenler, sijyleSiler, g6steriler yapar,
yaytnlar gtkarrr, benzer alanda u[ra5 veren diger kisi ve kurumlarla ortak projeler iiretir ve etkinliklere kattltr.
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Derne{in Faaliyet Alant
Dernek dayant$ma, egitim ve arastrrma amacr ile ba$ta FotoBraf sanatr olmak Uzere Kiiltiir,Sanat ve Sosyal
alanla rda faaliyet gosterir.

MADDE3
DERNEKUveIiGi
Dernekte "iiyelik" ve "onursal iiyelik" olmak uzere iki tUr Uyelik

vardrr.
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Uyeligin kazantlmast
'" ' '
yararlanma
haklardan
hakkrna
sahip
ve
tilztik
hiikiimlerini
bulunan,
medeni
.
fiil ehliyetine sahip
benimseyerek bu doirultuda gahgmayr kabul eden her gergek ve tiizel kigi, aga[rdaki koqullarr da ta$lmasr halinde

tiye ba5vuru belgesini doldurarak dernek i.iyesi olmak igin bagvurabilir. Ancak, yabancr gergek kisilerin Uye
olabilmesi icin T0rkiye'de yerleqme hakkrna da sahip olmasr gerekir. Onursal uyelik igin bu kogul aranmaz.

Uyelik
1-Fotograf ve sinema sanatrna ilgi duyan, teknigini bilen ve uygulayan, fotofraf ve sinema sanatr ile ilgili bilimsel,
teknik ve kurumsal anlamda yazrlar yazan, fotograf iireten , Cesitli sergi ve gtjsteriler ile kendlni kanrtlamrg , ve/veya
fotograf camiastnca tantnan, Sahsi fotograf argivine sahipveya bir baSka fotograf derne!ine kayrth herkes dernege
dye olabilir. Dernek bagkanhlrna yazrh olarak yaprlacak 0yelik bagvurusu, dernek y6netim kurulunca en gok otuz g0n
ieinde iiyelige kabul veya istegin reddi geklinde karara bailanrr ve sonug yazryla ba5vuru sahibine bildirilir. Bagvurusu
kabul edilen iiye, bu amagla tutulacak deftere kaydedilir.
2- Uye, Ytinetim Kurulunun olumlu kararrnr bildirmesinden sonra yedi giin iginde Oye bagvuru 6dentisini
yatrrarak 0yelik hakkrnr kazanrr. Yedi giin iginde ddentisini yatrrmayanrn bagvurusu diiger.

Onursal Uyelik
1- Diinyanrn ve iilkenin bilim, sanat, ki..iltiir yasamrna fotograf eserleriyle ve yayrnlarryla, gahgmalanyla
katkrda bulunmu$ veya derne[e maddi ve manevi bakrmdan 6nemli destek saBlamrg bulunanlar ydnetim kurulu
kararr ile onursal iiye olarak kabul edilebilir.
2- Divan, Genel Kurulun iiye kabul0 gtiriismeleri srrasrnda bu teklifleri g6rtismeye a9ar. Oylama sonucunda
iigte iki CoEunlukla Onursal Uyelik unvanr verilir.
3- Daha <lnce Onursal Uyelili olan kigilerin Onursal Uyelikleri ise, Genel Kurulda aynr oy (iigte iki) Coklugu
ile ahnacak karar ile kaldrrrlrr.
in aday olamazlar ve iiye ddentisi vermek zorunluluklarr
yoktur. Onursal iiyeler isterlerse Genel Kurul'a katrlabilirler. Ancak, oy haklarr yoktur ve dernek organlarrna
seCilemezler.
5- Onursal Uyeler ttlzi..ik hi.ikiimlerine uymak zorundadrrlar.
6- Genel Kurulda Onursal Uyelik verilen kisiye bu karar iki hafta iginde yazr ile duyurulur. Ki5i bir ay
igerisinde Onursal Uyelili kabul veya ret ettigini yazr ile bildirmezse onursal 0yeli[i dOger.

4- Onursal Uyeler dernek organlarrna ijyelik
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Dernek Uyeliginden Qrkma
1- Her i]ye yazrh olarak bildirme kaydryla, dernekten grkma hakkrna sahiptir.
2- Uyenin istifa dilekgesi yonetim kuruluna ulagtrfr anda grkrg iglemleri sonuglanm15 sayrlrr.
3- oyelikten aynlma, iiyenin derneEe olan borclannr sona erdirmez.
4- istifa dilekgesi veren []ye on be$ giin igerisinde kendi iizerinde olan dernele ait her tiirlii evrak,
dokoman, yayrn, kitap, fotograf, alet, cihaz ve parayr teslim eder.
Dernek Uyeliginden Qrkanlma
Dernek i]yeliginden grkarrlmayr gerektiren haller:
1- Dernek ti.iziigtlne aykrrr davranrglarda bulunmak,
2- Verilen gcirevlerden siirekli olarak kaCrnmak, dernelin amaglart ve etkinliklerinin gergekle5mesini
engelleyici tutum ve davranrglarda bulunmak,
3- Yazrh ikazlara raEmen ijyelik aidatrnr 6 ay iginde tidememek,
4-Dernek organlannca verilen kararlara uymamak,
5- Dernek mallarrna ve/veya yayrnlarrna bilerek, isteyerek zarar vermek veya dernek mahnr, cihazlarrnr
yonetim kurulundan izinsiz olarak dernek dr5rna grkarmak,
6- U;e olma gartlannr kaybetmi$ olmak.
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Dernek Uyeli{inden istifa Edenlerin Yeniden Uye Olmasr
1-Yeniden iiye olmak isteyen ki$i, i.iyelik i9in bir dilekge ile YOnetlm Kuruluna bagvuruda bulunur.
2-Yonetim Kurulu bagvuruda bulunan kigi hakkrnda gegmi$i ve bu g0nk0 durumuna gdre bir
deierlendirmede bulunur. Yiinetim Kurulu bagvuruda bulunan kigi ile giiri.igme isteyerek gegmig ddneme ait aidat
borcu veya Uzerinde her hangi bir cihaz, evrak varsa bunlan isteyerek on be$ giin igerisinde derneie iidenmesini
ve ya teslimin sallanmasrnrn ardrndan Yonetim Kurulunun uygun g6rmesi durumunda iiyellle kabul edilir.

Herhangi Bir Nedenle Dernek ile iligkisi Kesilenlerin Yeniden Uye Olmasr
1- Bu durumlarda olan kisilerin genel Kurullarda yeniden 0yelik igin ba5vuru hakkt vardrr.
2- Kigi Olalan Genel Kurulda dernekle iliskisinin kesilme nedeni ve iiye olmak istediginl belirten dilelEeyi
Divan BaSka n||Erna verir.
3- Divan BaSkanhf,r Genel Kurulda gUndemin iiye bagvurularrnrn delerlendirilmesi bOlijmfinde iiyeiii
bagvuru dilekgelerini okur ve her biri iizerine gdrii$me agar. Goriigme sonunda baSvurular agtk oy$Fii]"
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4- Uyelik bagvurusu kabul edilen ki$i on be$ giin iginde gegmig dtinemdeki borglaflnr, bagvuru anrn('
gegerli olan hadler Uzerinden ijdedikten sonra iiyelik hakkrnr kazanrr. On be5 giin iginde 6demede buluritvrayan
kisinin baSVurusu diiger.

MADDE 4

Uye ve oNURSAL Uye
Haklarl

xerlant

vE yUKUMLULUxleni

1- Her iiye dernek programrnr aksatmamak koguluyla tagrnabilir malzeme, ekipman ve doklimanlan imza
kargrlrfrnda dernek drgrna Yonetim Kurulu'nun yaztlt izni ile grkarabilir.
2- Uye, derne[in biit0n organlanna aday olma ve segilme hakkrna sahiptir. Derneiin her turl0
olanaklarrndan ve gahsmalanndan yararlanabilir.
3- Onursal Uyeler dernek faa liyetle rinde n ve gahSmalarrndan yararlanabilirler.

Yiikaimlailiikler
't- Tiiziik hiikumlerine

ve yasalara aykrrr olmamak ko5ulu ile Genel Kurul kararlarrna uyar. Yiinetim Kurulu
yapar.
kararlarrnda iSbirligi
2- Uyeler dernek diizenine uymak, dernek menfaatlerini g<izetmek, qrkarlannr korumak
ve dernek prensipleri ve amaglarrnr uygun olarak temsil etmekle yi.iki.imliidiir.
3- Genel Kurulda belirlenen iiye giris odentisi, aidatrnr di.izenli ve eksiksiz olarak <jder.
4- Ydnetim Kurulu ve [iyelerce benimsenen g6revlendirmelerde, gegerli mazeret sunmu$
olmasr hali drgrnda gdrevi yerine getirir, ki5isel veya gijrevlendirmenin igleyigi ile ilgili yiiriitememe durumunda
gerekgeleriyle birlikte gijrevi ydnetim kuruluna iade eder.
5- Uyelerin Genel Kurul ve Genel Uye Toplantrlanna katrlmalan beklenilir.

MADDE 5
DERNEK ORGANLARI
Dernegin organlarr a$agrda gdsterilmistir.
1-Genel kurul,
2-Ydnetim Kurulu,
3-Denetim Kurulu,

MADDE 6
DERNEK GENEL KURULUNUN KURULU9 SEKLI, TOPLANMA ZAMANI VE SAIi|RI VE TOPLANTI
USULU
Genel kurul, dernegin en yetkili karar organr olup; dernele kayrth iiyelerden olusur.
Genel kurul;
1-Bu t0zi.ikte belli edilen zamanda olagan,
2-Yijnetim veya denetim kurulunun gerekli gdrdiigii hallerde veya dernek i.]yelerinden be'te birinin yazrll
isteEi Uzerine otuz gUn iginde olaEaniistii toplanrr.
Olalan genel kurul, 2 yrlda bir, Ocak ayr igerisinde, ydnetim kurulunca belirlenecek gi]n yer ve saatte
topla nrr.
Genel kurul toplantrya ydnetim kurulunca ga!rrlrr.
Yiinetim kurulu, genel kurulu toplantrya gagrrmazsa; [.iyelerden birinin ba$vurusu i.izerine sulh hakimi, ii9
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Qagn Usulii
Y6netim kurulu, dernek tiizijg0ne gcire genel kurula katrlma hakkr bulunan iiyelerin listesini diizenler.
Genel kurula kattlma hakkt bulunan iiyeler, en az on be5 gtin iinceden, 90n0, saati, yeri ve gijndemi bir gazetede
ilan edilmek veya yazrh ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantrya gairrlrr. Bu galrrda, goiunluk
saglanamamast sebebiyle toplantr yaprlamazsa, ikinci toplantrnrn hangigiin, saat ve yerde yaprlacagt da belirtilir.
ilk toplantr ile ikinci toplantr arasrndaki siire yedigiinden az, altmrs giinden fazla olamaz.
Toplantr, golunluk sallanamamasr sebebinin drgrnda bagka bir nedenle geri brrakrlrrsa, bu durum geri
brrakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantr igin yaprlan ga$rr usuliine uygun olarak ilyelere duyurulur.
ikinci toplantrnrn geri brrakma tarihinden itibaren en geg altt ay icinde yaptlmasr zorunludur. Uyeler ikinci
-.
toplantrya, birinci frkrada belirtilen esaslara 96re yeniden gagnltr.
Genel kurul toplantrsr bir defadan fazla geri brrakrlamaz.
...
i
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Toplantr UsulU
Genel kurul, katrlma hakkr bulunan tiyelerin salt golunlulunun, ti]ziik deEisikligi ve dernegin feshi
hallerinde ise iigte ikisinin katrhmryla toplanrr; gogunlugun saglanamamasr sebebiyle toplanttntn ertelenfresi'
durumunda ikinci toplantrda goiunluk aranmaz. Ancak, bu toplantrya katrlan ijye saytst, ydnetim ve denetim
kurullan tiye tam sayrsrnrn iki katrndan az olamaz.
Genel kurula katrlma hakkr bulunan iiyelerin listesi toplantt yerinde hazrr bulundurulur. Toplantt yerine
girecek 0yelerin resmi makamlarca verilmig kimlik belgeleri, yiinetim kurulu iiyeleri veya yonetim kurulunca
gcirevlendirilecek gdrevliler tarafrndan kontrol edilir. Uyeler, yiinetim kurulunca d0zenlenen listedeki adlarl
kar5rsrna imza koyarak toplantr yerine girerler.
Toplantr yeter sayrsr sallanmrSsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantr yonetim kurulu bagkanr veya
gorevlendireceii yOnetim kurulu iiyelerinden biri tarafrndan agrlrr. Toplantr yeter sayrsr sailanamamasr halinde de
ycinetim kurulunca bir tutanak d0zenlenir.
Aqrh$tan sonra, toplantryr ydnetmek iizere bir ba5kan ve yeteri kadar bagkan vekili ile yazman segilerek

divan heyeti olusturulur.
Dernek organlartnrn segimi igin yaprlacak oylamalarda, oy kullanan ijyelerin dlvan heyetine kimliklerini
gdstermeleri ve hazrrun listesindeki isimlerinin kargrlarrnr imzalamalarr zorunludur.
Toplantrnrn yiinetimi ve g0venli!inin sa!lanmasr divan baSkanrna aittir.
Genel kurulda, yalnrzca giindemde yer alan maddeler gdrUgUliir. Ancak toplantrda haztr bulunan liyelerin
onda biri taraftndan gOrUgiilmesi yazrh olarak istenen konularrn giindeme ahnmasr zorunludur.
Genel kurulda her liyenin bir oy hakkr vardrr; liye oyunu Sahsen kullanmak zorundadrr. Onursal uyeler
genel kurul toplanttlanna katrlabilir ancak oy kullanamazlar. Tiizel ki'inin liye olmasr halinde, tijzel ki5inin yiinetim
kurulu bagkanr veya temsille giirevlendirecef,i klgi oy kullanrr
Toplantrda gdriisiilen konular ve ahnan kararlar bir tutanala yazrlrr ve divan bagkanr ile yazmanlar
tarafrndan birlikte imzalantr. Toplantr sonunda, tutanak ve diger belgeler ycinetim kurulu bagkanrna teslim edilir.
Yonetim kurulu baSkanr bu belgelerin korunmasrndan ve yeni segilen ydnetim kuruluna yedi gtin iginde teslim
etmekten sorumlud ur.

MAODE 7
GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE gEKiLLERi
Genel kurulda, aksine karar altnmamrgsa, yiinetim ve denetim kurulu iiyelerin segimlerigizli oylama ile
dif,er konulardaki kararlar ise agrk olarak oylanrr. Gizli oylar, toplantr baSkant taraflndan miihiirlenmig kagttlann
veya oy pusulalartntn 0yeler taraftndan gereli yaprldrktan sonra igi bo$ bir kaba attlmast ile toplanan ve oy
vermenin bitiminden sonra agrk dok0mii yaptlarak belirlenen oylardrr.
Agrk oylamada, genel kurul ba5kanrnrn belirtecegi ydntem uygulanrr.
Genel kurul kararlan, toplantrya katrlan iiyelerin salt goBunluguyla altntr. $u kadar ki, t0ziik deiigiklifive
dernegin feshi kararlan, ancak toplantrya kattlan Uyelerin 09te iki Cogunluguyla ahnabilir.
Toplantrsrz veya 9a0nsrz Ahnan Kararlar
Biittin tiyelerin bir araya gelmeksizin yazrl katrhmryla altnan kararlar ile dernek 0yelerinin tamamrntn bu
ttizikte yazrh galrr usul0ne uymaksrzrn bir araya gelerek aldrf,r kararlar gegerlidir. Bu gekilde karar ahnmasr olalan
toplantr yerine gegmez.
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GENEL KURULUN GOREV VE YETK|LER|
Agalrda yazrlr hususlargenel kurulca gdriisiiliip karara baglanrr.
.,
l-Dernek organlannrn segilmesi,
:.'. 1
-i\. . ,
2-Dernek tiizilgtiniin degistirilmesi,
\;, '
3-Yonetim ve denetim kurullart raporlanntn gor0lulmesi ve ydnetim kurulunun ibrasr,
4-Y6netim kurulunca hazrrlanan butgenin gdriisiiliip aynen veya degi$tirilerek kabul edilmesi,
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S-Dernek igin gerekli olan ta5rnmaz mallann satrn ahnmasr veya mevcut tagrnmaz mallann sattlmasl
hususunda yonetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Ydnetim kurulunca dernek gahgmalart ile ilgili olarak hazrrlanacak yOneltmelikleri inceleyip aynen veya
degistirilerek onaylanmasr,
7-Dernek y6netim ve denetim kurullarrnrn kamu gdrevlisi olmayan bagkan ve iiyelerine verilecek i]cret ile
her t[.irli.i iidenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri igin gcirevlendirilecek iiyelere verilecek giindelik ve

yolluk miktarlanntn tespit edilmesi,
8-Derne$in federasyona kattlmast ve ayrrlmasrnrn kararlaSttnlmast,

9-Dernelin uluslar arast faaliyette bulunmasr, yurt drgrndaki dernek ve kuruluqlara Uye olarak kattlmasl
veya ayrrlmasr,
'l 0-Derne[in vakrf kurmasr,
I 1-Dernelin fesih edilmesi,
I 2-Yonetim kurulunun diler <inerilerinin incelenip karara ba$lanmasr,
13-Mevzuatta genel kurulca yaprlmasr belirtilen di[er gcirevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, dernegin diler organlarrnr denetler ve onlarr hakh sebeplerle her zaman gijrevden alabilir.
Genel kurul, 0yelige kabul ve i.iyelikten grkarma hakkrnda son karan verir. Derne$in en yetkili organt olarak
dernelin difer bir organrna verilmemi$ olan igleri gciri.ir ve yetkileri kullanlr.

MADDE 9

ydNETiM KURULUNUN TEgKiLi, GOREV vE yETKiLERi
Ydnetim kurulu, yedi asrl ve yediyedek iiye olarak genel kurulca segilir.
Yonetim kurulu, segimden sonraki ilk toplantrsrnda bir kararla gdrev btiliiiijmii yaparak Baskan, Baskan
Yardrmcrsr, Genel Sekreter, Sayman ve Uyeleri belirler.
Yijnetim kurulu, tUm iiyelerin haber edilmesi Sartryla her zaman toplantrya galrrlabilir. Uye tamsayrsrnrn
yartstndan bir fazlastntn haztr bulunmast ile toplanrr. Kararlar, toplanttya kattlan 0ye tam saylslnrn salt gofunlu$u
ile aInrr.
Ytinetim kurulu astl iiyelilinde istifa veya ba5ka sebeplerden dolayt bo$alma oldulu takdirde genel kurulda
aldrlr oy goklu!u srrasrna gore yedek iiyelerin gOreve 9aIrrlmasr mecburidir.

Ydnetim Kurulunun G6rev ve Yetkileri

YOnetim kurulu a$a!rdaki hususlarr yerine getirir.
1-Dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi Uyelerinden bir veya birkagrna yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplartna ili$kin islemleri yapmak ve gelecek dtineme ait biitgeyi hazrrlayarak genel
kurula sunmak,
3-Dernegin gahgmalarr ile ilgili yonetmelikleri hazrrlayarak genel kurul onayrna sunmak
4-Genel kurulun verdigi yetki ile tatrnmaz mal satrn almak, derneEe ait tagrntr ve taSrnmaz mallal satmak,
bina veya tesis insa ettirmek, kira sdzle$mesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli gririilen yerlerde temsilcilik agrlmasrnr sa!lamak,
6-Genel kurulda ahnan kararlan uygulamak,
7-Her faaliyet ytlt sonunda dernefin igletme hesabr tablosu veya bilaneo ve gelir tablosu ile yiinetim kurulu
gaIgmalannr agrklayan raporunu diizenlemek, toplandtgtnda genel kurula sunmak,
8- Biitgenin uygulanmasrnr sailamak,
9-Dernege Uye altnmast veya tiyelikten grkarrlma hususlarrnda karar vermek.
10-Derneiin amactnt gergeklegtirmek igin her getit karan almak ve uygulama(
I I -Mevzuatrn kendisine verdili d iper giirevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 1O
DENETiM KURULUNUN TEgKiLi, G6REV VE YETK|LERi
Denetim kurulu, iig asrl ve 09 yedek iiye olarak genel kurulca segilir.
Denetim kurulu asrl i]yeliiinde istifa veya bagka sebeplerden dolayt bosalma olduBu takdirde genel
kurulda aldllr oy gokluf u srrasrna g6re yedek uyelerin gtjreve Cagnlmast
,., , ,-- ,tl

Denetim Kurulunun Gdrev ve

Yetkileri

mecburidir.

,
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Denetimkuru|u;dernegin,tuz0giindeg6steri|enamacVeamac|nger9ek|e5tiri|mesiiginsUrd0rii|ece!i
belirtilen gahgma konulart do[rultusunda faaliyet giisterip giistermedigini, defter, hesap ve kayttlanfi.$eviuata ve
dernek t0zoBiine uygun olarak tutulup tutulmadrlrnr, dernek t0ziifliinde tespit edilen esas ve usullere g'iireVe bir
yrL gegmeyen arahklarla denetler ve denetim sonuglarrnr bir rapor halinde ydnetim kuruluna ve toplandtgtnda
genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiginde genel kurulu toplanttya gagrrrr.

MADDE 11
DERNEGiN GELiR KAYNAKLARI
Dernegin gelir kaynaklarr a5aIrda sayrlmr$trr.
'l-Uye Aidatr: Uyelerden girig odentisi olarak 50 TL, ayhk olarak ta 10 TL aidat ahnrr. Bu miktarlan arttrmaya
veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gergek ve tiizel ki$ilerin kendi istegi ile derneBe yaptrklan bagrS ve yardrmlar.
3-Dernek tarafrndan tertiplenen gay ve yemekli toplantr, gezi ve e!lence, temsil, konser, spor yantmast ve
konferans gibi faaliyetlerden saglanan gelirler,
4-Derne[in mal varhgrndan elde edilen gelirler,
5-Yardrm toplama hakkrndaki mevzuat hUkiimlerine uygun olarak toplanacak baf,r5 ve yardrmlar.
6-Dernelin, amacrnr gergeklegtirmek igin ihtiyaC duyduEu geliri temin etmek amactyla giristigi ticari
faaliyetlerden elde ed ilen kazanglar.
7-Difer gelirler.

MADDE 12
DERNEG|N DEFTER TUTMA ESAS VE USULLER| VE TUTULAGAK DEFTERLER
Defter tutma esaslan
Dernekte, iSletme hesabr esasrna gcire defter tutulur. Ancak, ytlhk bri]t gelirin Dernekler Yiinetmelilinin
31. Maddesinde belirtilen haddi a$masr durumunda takip eden hesap ddneminden ba5layarak bilango esastna
g0re defter tutulur.
Bilango esasrna gegilmesi durumunda, iist iiste iki hesap ddneminde yukarrda belirtilen haddin altrna
d0giiliirse, takip eden yrldan itibaren igletme hesabr esastna dtini.ilebilir.
Yukanda belirtilen hadde balh kalmaksrzrn y6netim kurulu karan ile bilango esastna gore defter tutulabilir.
Dernegin ticari isletmesi acrlmasr durumunda, bu ticari igletme igin, aynca Vergi Usul Kanunu hiikumlerine
gore defter tutulur.

Kayrt Usulii
Derne[in defter ve kayttlan Dernekler Yonetmeliginde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, a5a!rda yazrl defterler tutulur.
a) igletme hesabr esasrnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar

aSagrdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yonetim kurulu kararlan tarih ve numara srrasryla bu deftere yazrlrr ve kararlann altl
toplantrya katrlan iiyelerce imzalanlr.
2-Uye Kayrt Defteri: Derne[e iiye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernele giris ve gtkls tarihleri bu
deftere iglenir. Uyelerin tidedikleri giriS ve yrlhk aidat miktarlan bu deftere i5lenebilir.
3-Evrak Kayrt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve srra numarast ile bu deftere kaydedilir. Gelen
evraktn astllan ve giden evrakrn kopyalan dosyalanrr. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar grktrsr
aInma k suretiyle saklanrr.
4-Demirbag Defteri: DerneBe ait demirba$lann edinme tarihi ve $ekll ile kullanrldrklarr veya verildikleri
yerler ve kullanrm siirelerini dolduranlarrn kaytttan diisiir0lmesi bu deftere i5lenir.
5-iSletme Hesabr Defteri: Dernek adrna ahna n gelirler ve yaprlan giderler agrk ve di]zenli olarak bu
deftere iqlenir.
6-4I|ndr Belgesi Kaytt Defteri: Ahndr belgelerinin seri ve stra numaralarr, bu belgeleri alan ve iade

b)Bilango esasrnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aSagrdaki gibidir:
l- (a) bendinin I,2,3ve 6 ncr alt bentlerinde kayrth defterler bilango esasrnda defter tutulmasr

durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Bi..iyUk Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulii ile kayrt gekli Vergi
Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanhirna verdigi yetkiye istinaden yayrmlanan Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebli!leri esaslarrna gcire yaprlrr.

Defterlerin Tasdiki
,: .r,
Dernekte, tutulmasr zorunlu olan defterler kullanmaya baglamadan iince il dernekler miidiirlligune veya ,,
notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanrlmasrna sayfalan bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki
yaptlmaz. Ancak, bilango esasrna gtjre tutulan defterler ile form veya siirekli form yaprakh defte rle rin,
llarNlacagi
.ku
-..:
yrldan once gelen son ayda, heryrl yeniden tasdik ettirilmesi

.

zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilango D0zenlenmesi
igletme hesabr esastna gOre kayrt tutulmasr durumunda yrlsonlarrnda (31 Arahk) (Dernekler YOnetmeliEi
EK-16'da belirtilen) "i5letme Hesabr Tablosu" dtizenlenir. BilanCo esasrna gore defter tutulmast durumunda ise,
ytlsonlarrnda (31Araltk), Maliye Eakanhgrnca yayrmlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel TebliElerini esas
alarak bilango ve gelir tablosu d0zenlenir.

MADDE 13
DERNEGiN GELiR vE GiDER igLEMLERi
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Ydnetmeligi EK- 17'de 6rne!i bulunan) "A|ndr Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek
gelirlerinin bankalar aracrhlr ile tahsili halinde banka tarafrndan diizenlenen dekont veya hesap 6zeti gibi belgeler
ahndr belgesi yerine ge9er.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satrS fi5i, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yaprlrr.
Ancak dernefin, Gelir Vergisi Kanununun 94'iincii maddesi kapsamrnda bulunan <jdemeleri igin Vergi Usul Kanunu
hiikiimlerine 96re gider pusulasr, bu kapsamda da bulunmayan 6demeleri igin (Dernekler Ydnetmeligi EK-13'te

6rne[i bulunan) "Gider Makbuzu" diizenlenir.
Dernek tarafrndan kigi, kurum veya kuruluglara yaprlacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler
Ydnetmeligi EK-14'te tirnegi bulunan) "Ayni Yardtm Teslim Belgesi" ile yaprlrr. Ki$i, kurum veya kuruluglar
tarafrndan dernele yaprlacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yiinetmeligi EK-15'te tirneBi
bulunan) "Ayni Bagr$ Ahndr Belgesi" ile kabul edilir.

Ahndr Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanrlacak "Ahndr Eelgeleri" (Dernekler Y6netmeligi EK- 17'de g6sterilen
bicim ve ebatta) ytinetim kurulu kararryla, matbaaya bastrnltr.
Altndt belgelerinin bastrrrlmasr ve kontrolii, matbaadan teslim ahnmasr, deftere kaydedilmesi, eskive yeni
saymanlar arasrnda devir teslimi ve ahndr belgesi ile dernek adtna gelir tahsil edecek kigi veya kisiler taraftndan bu
altndt belgelerinin kullanrmrna ve toplanrlan Belirlerin teslimine ili$kin hususlarda Dernekler Yijnetmeliginin ilgili

h0kiimlerine 96re hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adrna gelir tahsil edecek kisi veya kisiler, yetki si]resi de belirtilmek suretiyle, y6netim kurulu kararr
ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek ki5ilerin agrk kimliii, imzasr ve fotograflarrnr ihtiva eden (Dernekler y6netmeligi
EK- 19'da cirne[i bulunan) "Yetki Belgesi " dernek tarafrndan 09 n0sha olarak dOzenlenerek, dernek yijnetim
kurulu bagkantnca onaylantr. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili
de!igiklikler ycinetim kurulu bagkanrnca, on beg giin igerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adrna gelir tahsil edecek kigiler, ancak adlarrna diizenlenen yetki belgelerinin bir suretinin
dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye baglayabilirler.
Yetki belgesinin kullanrmr, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler YdnetmeliEinin ilgili

h0kiimlerine giire

ha

reket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Siiresi
Defterler harig olmak iizere, dernek tarafrndan kullanrlan alndt belgeleri, harcama belgelerive diger
belSeler 6zel kanunlarda belirtilen s0reler sakh kalmak zere, kaydedildikleri defterlerdeki sayr ve tarih diizenine
uygun olarak 5 yrl siireyle saklantr.
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Dernegin, bir <inceki yrla ait faaliyetleri ile gelir ve Bider islemlerinin yrl sonu itibarryla sonuglarrna iligkin
(Dernekler YdnetmeliBi EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek ydnetim kurulu taraftndan doldurarak,
her takvim yr|nrn ilk dcirt ayr iginde dernek baskanr tarafrndan mahallin mi.ilki idare amirligine verilir.

MADDE 15
BiLDiRiiit YUKUMLULO6U
Miilki amirlige yaprlacak bildirimler;
Genel Kurul Sonug Bildirimi

ile

Olapan veya olaganiistii genel kurul toplantrlannr izleyen otuz giin iginde, ydnetim ve denetim kurullarr
diger organlara segilen astl ve yedek 0yeleri igeren (Dernekler Ydnetmeligi EK-3'te sunulan) "Genel Rurtrl

..
:

Sonug

Eildirimi" ve ekleriy6netim kurulu baikant tarafrndan m0lki idare amirliline bildirilir.
Genel kurul sonug bildirimine;
'l-Divan bagkanr, ba5kan yardrmcrlan ve yazman tarafrndan imzalanmrg genel kurul toplantt tutanagl

ornegi,
2-Tnziik de[igikli[i yaprlmrtsa, tUziigiin deiigen maddelerinin yeni ve eski gekli ile dernek tijz0Eiiniin son
5eklinin her sayfasr ytinetim kurulunca imzalanmrs ijrnegi eklenir.

Tagrnmazlarrn Bildirilmesi
Dernegin edindigi tattnmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz giin iCinde (Dernekler YOnetmeligi EK-26'da
sunulan) "Tagrnmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle m0lki idare amirliline bildirilir.

Yurtdrgrndan Yardrm Alma Bildirimi
Dernek taraftndan, yurtdrflndan yardrm ahnacak olmasr durumunda yardrm ahnmadan <ince (Dernekler
Yijnetmeligi EK-4'te belirtilen) "Yurtdrsrndan Yardrm Alma Bildirimi" iki niisha olarak doldurup miilki idare

amirliEine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt drgrndan yardrm alrnmasr hususunda ahnmrs ydnetim kurulu karan 6rne!i, varsa bu
konuda d0zenlenen protokol, siizle5me ve benzeri belgeler ile yardtmrn aktanldrf,l hesaba iliskin dekont, ekstra ve
benzeri belgenin bir 6rnegi de eklenir.
Nakdiyardtmlartn bankalar aracrhgryla ahnmasr ve kullanrlmadan 6nce bildirim garttnrn yerine getirilmesi
zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluglafl ile Birlikte ytiriitiilen Ortak projelerle ilgili Bildirim
Dernegin g6rev alanrna iliSkin konularda kamu kurum ve kuruluglan ile yiiriittugii ortak projelerle ilgili

olarak yaptlan protokol ve projenin <irne!i (Dernekler Yiinetmeligi EK- 23'de gOsterilen) "proje Bildirimi"ne
eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay iginde dernek merkezinin bulundu$u yerin valililine verilir.

Degigikliklerin Bildirilmesi
Dernefin yerlegim yerinde meydana gelen deEi$iklik (Dernekler Ydnetmelili EK-24'te belirtilen) "yerlegim
Yeri DegiSiklik Bildirimi"; genel kurul toplantrsl dr5rnda dernek organlarrnda meydana gelen dellsiklikler (Dernekler
Ytinetmeligi EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarrndaki De[iSiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, de!igikli!i
izleyen otuz giin lginde miilki idare amirliEine bildirilir.
Dernek tU20g0nde yaptlan deiigiklikler de tiiziik de$iSiklilinin yaprldrlr genel kurul toplantrsrnr izteyen otuz
g0n iginde, genel kurul sonug bildirimiekinde miilki idare amirligine bildirilir.

MADDE 16
DERNEGiN ig DENETiMi
Dernekte genel kurul, yonetim kurulu veya denetim kurulu tarafrndan ig denetim yaprlabileceBi gibi,
baglmslz denetim kurulu5lartna da denetim yaptrnlabilir. Genel kurul, ycinetim kurulu veya ba!rmsrz denetim
kurulu5larrnca denetim yaprlmrg olmasr, denetim kurulunun yiikum liilii!0n0 ortadan kaldrrmaz.
Denetim kurulu tarafrndan en geg yrlda bir defa dernelin denetimigereekle$tirilir. Genel kurul veya
yiinetim kurulu, gerek gciriilen hallerde denetim yapabilir veya bagtmstz denetim kurulu$la1na denetim
ya

ptrrabilir.

.

.;
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MADDE I7
DERNEGiN BOR9LANMA USULLER|
Dernek amacrnr gergekle5tirmek ve faaliyetlerini yiiriitebilmek igin ihtiyag duyulmasr halinde yOnetim
kurulu karan ile borglanma yapabilir. Bu borglanma kredili malve hizmet ahmr konularrnda olabilecegigibi nakit
olarak ta yaprlabilir. Ancak borglanma miktan bir Uyenin bir yrlhk iiye aidatr tutannrn yilz (100) katrndan fazla
olamaz. Borglanma kararr, ytinetim kurulu iiye tam saytstntn en az 2/3 golunlulu ile ahnrr.

MADDE 18
TUZUGUN NE gEKiLDE DEGigTiRiLEcEGi

golunluk aranmaz. Ancak, bu toplantrya katrlan iiye sayrsr, yiinetim ve denetim kurullarr iiye tari?Ssyl3H n iki
' .. :
katlndan az olamaz.
Ti.iz0k deligiklili igin gerekli olan karar gofunlugu toplantrya katrlan ve oy kullanma hakkr bulunan 0yelerin
oylarrnrn 2/3'ti'diir. Genel kurulda t0zuk deBisikligi oylamasr agrk olarak yaprlrr.

MADDE 19
DERNEGiN FESHi VE MALVARLtctNtN TASF|YE gEKLi
Genel kurul, her zaman dernelin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun giiriisulebilmesi igin genel kurula kattlma hakkr bulunan iiyelerin 2/3
9o!unlufu aranrr. Qo!unlupun saglanamamasr sebebiyle toplantrnrn ertelenmesi durumunda ikinci toplanttda
gogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantrya katrlan iiye sayrsr, ydnetim ve denetim kurullarr tiye tam saytstntn iki
katrndan az olamaz.
Fesih karannrn altnabilmesi icin gerekli olan karar go[unluiu toplantrya katrlan ve oy kullanma hakkr
bulunan 0yelerin oylannrn 2/3'0'di.ir. Genel kurulda fesih karan oylamasr aglk olarak yaptltr.

Tasfiye iglemleri
Genel kurulca fesih kararr verildilinde, dernef,in para, mal ve haklannrn tasfiyesi son ydnetim kurulu
tiyelerinden olu5an tasfiye kurulunca yaprlrr. Bu islemlere, feshe iligkin genel kurul kararrnrn ahndllr veya
kendilifinden sona erme halinin kesinlestigi tarihten itibaren baglantr. Tasfiye suresi iginde bi]ttin i5lemlerde
dernek adrnda "Tasfiye Halinde Zonguldak Fotograf Dernegi" ibaresi kullanrlrr.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernegin para, mal ve haklannrn tasfiyesi islemlerini bagtan sonuna
kadar tamamlamakla gorevli ve yetkilidir. Bu kurul, dnce derneiin hesaplarrnr inceler. inceleme esnasrnda dernef,e
ait defterler, ahndr belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayrtlan ile diler belgelerinin tespiti yaprlarak varltk
ve yUkUml0liikleri bir tutanaga bailanrr. Tasfiye iSlemeleri srrasrnda dernegin alacakhlanna ga!rrda bulunulur ve
varsa mallan paraya gevrilerek alacakhlara ddenir. Dernelin alacakh olmasr durumunda alacaklar tahsil edilir.
Alacaklann tahsil edilmesive borglarrn tjdenmesinden sonra kalan ttim para, mal ve haklarr, genel kurulda
belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemi$se dernegin bulundu[u ildeki amacrna en
yakrn ve fesih edildigi tarihte en fazla tiyeye sahip dernege devredilir.
Tasfiyeye iligkin t0m illemler tasfiye tutanagrnda gijsterilir ve tasfiye islemleri, mulki idare amirliklerince
hakh bir nedene dayanrlarak verilen ek siireler harig i]e ay iginde tamamlantr.
Dernef,in para, mal ve haklannrn tasfiye ve intikal iglemlerinin tamamlanmastnt miiteakip tasfiye kurulu
tarafrndan durumun yedi giin iginde bir yazr ile dernek merkezinin bulundulu yerin miilki idare amirliEine
bildirilmesi ve bu yazrya tasfiye tutanagtntn da eklenmesi zorunludur.
Dernegin defter ve belgelerini tasfiye kurulu srfatryla son ydnetim kurulu 0yeleri saklamakla gcirevlidir. Bu
gdrev, bir y6netim kurulu iiyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma si.iresi beg yrldrr.

MADDE 20
FESiH DURUMUNDA DERNEGiN MALLARI
Dernegin feshi halinde, derneEin mallarr Tiirkiye FotoBraf Sanatt Federasyonuna kalacakttr.
n:
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MADDE 21

TEMsiLciLiK AeMA
Dernek, gerekli gordiig0 yerlerde dernek faaliyetlerini y0ri.itmek amactyla temsilcilik agabilir. Temsilcilikler
genel kurulda temsil edilemezler. Temsilciligin adresi, y6netim kurulu kararryla temsilci olarak gdrevlendirilen ki5i
veya kigilerce Miilki idare amirliline yazrh olarak bildirilir.

MADDE 22
HUKUM EKSiKLiGi
Bu tiiziikte belirtilmemiS hususlarda Dernekler Kanunu, Tiirk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen
grkartrlmts olan Dernekler Yijnetmeli!ive ilgili difer mevzuatrn dernekler hakkrndaki hiikiimleri uygulanrr.
Yonetim Kurulu Uyelerinin;
Adr ve Soyadr :

Can CET|N

Giirev Unvanr

:

Bagkan

ibrahim Kerem OZIURK

Bagkan Yardrmcrsl

Ayhan KAYA

Genel Sekreter

OIca n ERKAN

Sayman

Onur Tti

uv"

RKCE LiK

Emrah Baki BASO6LU

uve

Cetin ALKltl9

uv"
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