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TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

I. BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

KURULUŞ 

Madde 1 – İşbu tüzüğün 33. Maddesinde ad, meslek, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular 

tarafından “TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ” adı ile bir dernek kurulmuştur. Derneğin 

merkezi Ankara’dır. Dernek, yönetim kurulu kararı gereğince yasalara uygun olarak dernek 

faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve temsil edilebilmesi için gerekli gördüğü yerlerde, yurt içinde ve 

yurt dışında temsilcilikler açabilir. Derneğin Şubesi yoktur. 

AMAÇ 

Madde 2 – Dernek, 1963 yılına kadar Türk Eğitim Derneği, sonrasında TED Ankara Koleji’nde 

eğitim görenleri bir araya toplayarak, aralarında sosyal dayanışmayı sağlamak, okullarına, Türk 

Eğitim Derneğine ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübüne destek olmak amacıyla kurulmuştur. 

DERNEK AMBLEMİ VE ÖRNEĞİ 

Madde 3 – Kullanılma izni Türk Eğitim Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunca TED Ankara 

Koleji Mezunları Derneğine de verilen Türk Eğitim Derneği Ana Tüzüğü madde 52 de belirtilen ” 

ay sarı, yıldızlar, meşale sapı ve çerçeve beyaz, meşale kırmızı, fon ve yazı Kolej mavisi” olan TED 

amblemi, köşeleri yuvarlatılmış dikey dikdörtgen kırmızı zemin ortasına oturtulmuş olarak ve bu 

amblemin altına beyaz karakterler ile yazılmış “MEZUNLARI” ibaresinin bütününden oluşur. 

Amblem Örneği 
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Bu amblemin kullanılmasına ilişkin tüm haklar TED Ankara Koleji Mezunları Derneği'ne aittir. Kişi 

veya kuruluşlar Yönetim Kurulu izni olmadan, Dernek Amblemini kullanarak ürün meydana 

getiremez/yaratamaz/tasarlayamaz, bu ürünleri dağıtamaz ve satamazlar. 

ÇALIŞMA KONULARI 

Madde 4 – Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere; 

4.1.Üye kaydeder, 

4.2.Toplantılar düzenler, 

4.3.Yayınlar yapar, 

4.4.Vakıf kurabilir, 

4.5.Ödüller verebilir, 

4.6.Türk Eğitim Derneği adını taşıyan okullara, derneklere, vakıflara ve spor kulüplerine maddi ve 

manevi destek sağlar, 

4.7.Menkuller ve gayrimenkuller alır; satar ve kiralar. Gayrimenkul üzerinde her türlü haklar 

tesis eder ve tasarrufta bulunabilir, 

4.8.Bağış kabul eder, 

4.9.Rehin ve ipotek karşılığı ödünç para alabilir, 

4.10.Ticari işletme kurabilir, bu işletmenin idaresini üstlenebilir, 

4.11.Lokal ve aktivite merkezleri açabilir, 

4.12.Şirket kurabilir, şirketlere ortak olabilir, şirket hisselerini devir alabilir, devredebilir, 

4.13 Marka, patent, faydalı model, sair ayni veya fikri haklar, markalar, lisanslar edinebilir, 

devralabilir, devredebilir, kiralayabilir,  kiraya verebilir. 

II. BÖLÜM  

ÜYELİK 

ÜYELİK ŞARTLARI 

Madde 5 – Derneğe üye olabilmek için: 

5.1.Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak, 
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5.2.Orta öğretim ile ilişkisini kesmiş olmak, 

5.3.Dernekler Kanununda belirtilen diğer şartlara sahip olmak, 

5.4.Tüzüğün “Amaç” maddesinde belirtilen okuldan mezun olmak veya en az üç ders yılı okumuş 

olmak, gereklidir. 

Ayrıca, seçme ve seçilme hakları bulunmamak koşuluyla Türk Eğitim Derneği, TED Ankara Koleji 

Vakfı, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurullarında çalışan öğretmenler ve personel 

kendi talepleri üzerine Yönetim Kurulu kararıyla fahri üye olabilirler. 

ÜYELİK AİDATI 

Madde 6 – Dernek üyeleri; 

6.1.Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek giriş aidatını, 

6.2.Genel Kurul tarafından belirlenecek olan yıllık aidatı ödemekle yükümlüdürler. 

6.3.Talep ettikleri takdirde 65 yaş ve üzerindeki üye adaylarından giriş aidatı alınmaz, üyelik 

sonrasında da Genel Kurulca belirlenen yıllık aidatın %25’i alınır. 

6.4.Üye olduğu yılın birinci günü itibariyle 25 yaşını doldurmamış üyelerden, 25 yaşını 

doldurduğu yıl sonuna kadar üye aidatının %25'si tahsil edilir. 

6.5.Üye Aidatı borcu nedeniyle dernek ile ilişkisi kesilenlerden, yeniden dernek üyesi olmak 

isteyenlerin üyelik dönemlerindeki geçmiş yıllara ait aidat borçları tahsil edilir. 

ÜYELİĞE GİRME 

Madde 7 – Tüzüğün 5. maddesinde belirtilen şartlara sahip, 6. maddeye göre yıllık aidatı 

ödemeyi yüklenenler ve giriş aidatı ile ilk yılın yıllık aidatını ödeyenler Yönetim kurulu kararı ile 

dernek üyeliğine kabul edilirler. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır. Yönetim Kurulu, üyelik için 

yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlar ve sonucu ilgiliye 

tebliğ eder. Üyelik şartlarını taşımadığı belirlenen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları giriş 

aidatı ve yıllık aidat kendilerine iade edilir. 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 

Madde 8 – Üyeler, diledikleri zaman bir dilekçe ile başvurarak üyelikten çıkabilirler. 

8.1.Dernek Tüzüğünün 5. maddesinde belirtilen şartları kaybedenler, 

8.2.Üst üste üç bütçe yılına ait üyelik aidatını Yönetim Kurulu uyarılarına rağmen süresi içinde 

ödemeyenler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır. 
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8.3.Dernek amaçlarına, Dernekler Kanununa, Genel Kurul kararlarına ve Disiplin Yönetmeliğine 

aykırı hareket edenler hakkında, Disiplin Kurulu önerisi üzerine Yönetim Kurulu üyelikten 

çıkarma kararı alabilir. Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılanlar, kararı veren kurula 

başvurarak haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler. Kararı veren kurul, 

üyelikten çıkarma kararında ısrar ettiği takdirde, ilgilinin Dernek Genel Kuruluna itiraz hakkı 

vardır. 

8.4.Üyenin vefat etmesi halinde üyelik kendiliğinden sona erer. Yönetim kurulunca gerekli olan 

işlemler yapılır. Ölen üyenin birikmiş üye aidat borcu bulunması halinde borcu silinir. 

III. BÖLÜM 

DERNEK ORGANLARI 

KURULLAR 

Madde 9 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 

9.1.Genel Kurul 

9.2.Yönetim Kurulu 

9.3.Denetim Kurulu 

9.4.Disiplin Kurulu 

GENEL KURUL 

Madde 10 – Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır. Olağan Genel Kurul 3 yılda bir Ocak ayı 

içerisinde, Dernek üyelerinin katılması ile toplanır ve üye tam sayısının yarısından bir fazlasının 

hazır bulunması ile çalışmalarına başlar. 

TOPLANTIYA ÇAĞRI VE ERTELEME 

Madde 11 – Yönetim Kurulu, toplantı gününden 25 gün önce toplantı gününü, saatini, yerini,  

gündemini ve kararın alındığı tarihteki mevcut üye sayısını Dernek merkezinde askıya çıkarır ve 

Dernek resmi internet sitesinde duyurur.  Aynı duyuruda, Madde 16.14’te anılan Federasyonda 

TED Ankara Koleji Mezunları Derneğini temsil etmek üzere seçilecek delege sayısı da ilan edilir. 

Bu çağrılarda, birinci toplantıda 10. maddede belirtilen çoğunluğun sağlanamaması halinde, iki 

toplantı arasında en az 7 gün bulunması koşuluyla, ikinci toplantının günü de belirtilir. İkinci 

toplantı, çoğunluk aranmaksızın hazır bulunan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. 

Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları 

toplamının iki katından aşağı olamaz. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan 
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maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından 

görüşülmesi istenen konular hakkında Divanın oluşmasından hemen sonra verilen önergeler 

gündeme alınır ve başvurunun alındığı tutanağa geçirilir. 

GENEL KURULA VE OYLAMALARA KATILMA 

Madde 12 – Dernek Genel Kurulu'nda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için 

Yönetim Kurulunca üyelere verilecek Genel Kurul Belgesi'ni taşımak, gerekirse göstermek 

zorunludur. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. 

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ 

Madde 13 – Seçimli Olağan Genel Kurul 

Seçimli Olağan Genel Kurul toplanması kararı seçim tarihinden 25 gün önce yapılacak yönetim 

kurulu toplantısında alınır ve amir mevzuata uygun olarak ilan edilir.  

Genel kurulun tebligatta belirtilen saatte başlaması için Dernek Yönetim Kurulu gerekli ön 

hazırlıkları yapmakla yükümlüdür. 

13.1.  Dernek Kurullarına aday olmak isteyen üyeler Genel Kurul öncesinde TED Ankara Koleji 

Mezunları Derneği’ne yazılı başvuru yaparlar. Üye olunan federasyon delegelerinin adaylığında 

şahsen başvuru aranmaz. Aday olma süresi Genel Kurul tarihinden 7 gün önce sona erer. Yazılı 

başvuru ile aday olanların listesi adaylık müracaat bitiş tarihinden en geç 2 gün sonra, TED 

Ankara Koleji Mezunları Derneği internet sayfasında Genel Kurul tarihine kadar yayınlanır. 

13.2  Seçim Sistemi 

13.2.1. Seçime katılacak grup veya grupların seçimden 7 gün önce kesinleşen Yönetim Kurulu, 

Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek adaylarını içeren toplu aday liste veya listeleri 

aynı format, aynı kağıt türü ve eşit boyutlarda bastırılarak Genel Kurul günü oluşacak Divan 

Heyeti tarafından mühürlenir ve yeterli sayıda olmak üzere seçim kabinlerine boş mühürlü beyaz 

oy pusulalarıyla birlikte konur. Birden fazla liste varlığında liste sahiplerinin isteğine göre farklı 

renkte listeler hazırlanabilir. İsteyen üyeler Dernek Kurullarından dilediklerine grup veya gruplar 

dışında bireysel olarak adaylık başvurusunda bulunabilirler ancak kendileri için ayrı bir oy 

pusulası düzenlenmez.  

13.2.2. Dernek Kurullarına aday olan tüm üyelerin listesi seçim günü Genel Kurula katılanların 

görebileceği şekilde toplu olarak ilan edilir. 

13.2.3. Karma liste yapmak isteyen üyeler için yine seçim kabininde mühürlü ve yeterli miktarda 

boş oy pusulası bulundurulur. 



TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ 

 
6 

13.2.4. Üye, sandık başında kendisine teslim edilen “içi boş” mühürlü zarfla kabine girmek 

suretiyle oyunu kullanır. Federasyon delege seçimi için ayrı bir mühürlü boş zarf kullanılacaktır.  

13.2.5. Mevcut aday listesinde aday veya adayların üzerini çizmek suretiyle seçim yapan üyeler 

arzu ederlerse, çizdikleri sayıyı geçmeyecek sayıda aday tercihlerini listeye eklemek suretiyle 

seçimlerini yaparlar. Üyeler, Yönetim Kurulu için en az 6, Denetim Kurulu için en az 2 ve Disiplin 

Kurulu için en az 3 aday belirlemek zorunda olup bu sayıların altında veya Yönetim Kurulu için 

11, Denetim Kurulu için 3 ve Disiplin Kurulu için 5’ten fazla aday seçtikleri takdirde oyları 

geçersiz sayılır.  

13.2.6. Karma liste yapmak isteyen üyeler sadece boş oy pusulası doldururlar ve zarfa sadece bu 

pusulayı koyarlar. Boş pusulaya Yönetim Kurulu için en az 6, en fazla 11, Denetim Kurulu için en 

az 2, en fazla 3 ve Disiplin Kurulu için en az 3, en fazla 5 isim yazabilirler. Belirtilen sayılardan 

eksik veya fazla isim yazılan karma oy pusulaları geçersiz sayılır. 

13.2.7. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu başkanları Genel Kurulda aldıkları oy sayısına göre 

değil, Kurullar oluştuktan sonra, ilk toplantı sırasında Kurul üyelerinin kendi içinde yapacağı 

seçimle belirlenir. 

13.2.8.Madde 16.14’te anılan Federasyonda Derneği temsil edecek delege adayları, Dernek 

Kurulları için geçerli olan başvuru süresine uymak koşuluyla başvurularını yaparlar. Federasyon 

delegeleri seçimi için kullanılacak oylar, Dernek Kurulları seçimleri için kullanılan zarftan ayrı bir 

zarfa konularak kullanılır.   

Federasyon delegeleri aday liste veya listeleri ile karma liste yapmak isteyenler için de mühürlü 

boş kağıt, oy verme kabini içinde yer alacaktır. 

GENEL KURUL TOPLANTISININ AÇILIŞI VE BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ 

Madde 14 – Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları 

hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit 

edilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya toplantıda bulunan en yaşlı 

Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. 

Genel kurul toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanını seçer. Ayrıca Genel kurul bir Divan 

Başkan Vekili ve gerekli görülen sayıda sekreterden oluşan Başkanlık Divanını seçer. Toplantının 

yönetimi Başkanlık Divanına aittir. Toplantı sonunda Başkanlık Divanınca düzenlenip imzalanacak 

toplantı tutanağı ve ekli belgeler Yönetim Kuruluna verilir. 
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OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 

Madde 15 – Olağanüstü Genel Kurul, Derneğe kayıtlı üye sayısının beşte birinin aynı konu için 

Yönetim Kuruluna yazılı başvurması veya Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile 

karar alması veya Denetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. 

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurulun tabi olduğu usullere göre toplanır ve karar alır. 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 16 – Dernek Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

16.1. Derneğin amaç ve çalışma konuları ile ilgili hususlarda karar almak, 

16.2. Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetim Kurulu raporu, bilânço ve gelir tablosunu 

incelemek ve onaylamak, 

16.3. Bütçe tasarısını görüşerek karara bağlamak, 

16.4. Dernek işlerinin yürütülmesi için hazırlanan ve onaya sunulan yönetmelikleri görüşerek 

karara bağlamak, 

16.5. Gayrimenkul alım ve satımına karar vermek, 

16.6. Vakıf kurulmasına karar vermek, 

16.7. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek, 

16.8. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak 

katılması veya ayrılması konularında karar vermek, 

16.9. Dernek tüzüğünü değiştirmek, 

16.10. Üyelikten çıkarılmaya yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, 

16.11. Derneğin feshine karar vermek, 

16.12. Dernekler Kanununun Genel Kurula yüklediği diğer görev ve yetkileri yerine getirmek. 

16.13. Amacını gerçekleştirmesi için Derneğin, İktisadi ve Ticari İşletme kurmasına, lokal 

açmasına, şirket kurmasına ve tasfiyesine, şirket hissesini devralmasına, devretmesine, şirketlere 

ortak olmasına ve ortaklıktan çıkılmasına, bu konularda gerekli işlemleri yapmak üzere yönetim 

kurulunu yetkilendirmek. 
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16.14. Amaçları benzer diğer dernekler ile federasyon kurmak, kurucu olmak veya kurulmuş 

olanlara katılmak konularında karar vermek ve federasyonda temsil edilmek üzere delegelerini 

seçmek. 

YÖNETİM KURULU 

Madde 17 – Yönetim Kurulu 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev 

süresi üç yıldır. Sürelerini dolduran üyeler tekrar seçilebilir. Herhangi bir sebeple Yönetim 

Kurulundan ayrılan üyenin yerine en çok oy alan yedek üye çağırılır. Bu üye, yerine çağrıldığı 

üyenin görev süresini tamamlar. Oyların eşit olması durumunda ad çekme yoluna gidilir. 

İŞ BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR 

Madde 18 – Yönetim Kurulu, ilk toplantısında gizli oyla aralarından bir Başkan, bir Başkan 

Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman üye seçer. Ayrıca Derneğin amaçlarına uygun diğer işlerle 

görevli olmak üzere en çok üç Genel Sekreter Yardımcısı seçilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir 

defa toplanır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen veya bir yıllık çalışma döneminde 

herhangi bir sebeple toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan üye çekilmiş sayılır. 

BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 19 – Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 

19.1.Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 

19.2.Tüzük ve Genel Kurul tarafından verilmiş görevleri yerine getirmek, 

19.3.Yıllık iş programı ve bütçe tasarısını hazırlamak, Genel Kurulca onaylanan iş programı ve 

bütçeyi uygulamak, 

19.4.Gerekli yönergeleri hazırlamak ve gerektiğinde Genel Kurulun onayına sunmak, 

19.5.Dernek personelini atamak ve görevlerinden uzaklaştırmak, 

19.6.Tüzüğün 4. maddesinde belirtilen işleri yapmak, 

19.7.Tüzüğün 8. maddesi uyarınca üyelikten çıkarma kararlarını almak ve bu kararlara yapılacak 

itirazları incelemek, 

19.8.Yıllık çalışma raporu, bilânço ve gelir tablosunu hazırlayarak üyelere duyurmak ve Genel 

Kurula sunmak, 

19.9.Dernekler Kanununun Yönetim Kuruluna yüklediği diğer görev ve yetkileri yerine getirmek. 
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19.10.Onur Kurulu üyelerini seçmek, gerekli gördüğü hallerde kurulun yazılı veya sözlü 

görüşlerine başvurmak ve tavsiye niteliğindeki görüşleri değerlendirmek. 

19.11.Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastırmak. 

19.12.Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açılmasına, açılmış temsilciliklerin kapatılmasına 

karar vermek. 

19.13.Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları kurmak, 

bu gruplara dernek üyelerinin gönüllü katılımını teşvik etmek, çalışma grupları üye sayısı ve 

üyelerini belirlemek, çalışma grupları raporlarını değerlendirmek. 

DENETİM KURULU 

Madde 20 – Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Genel Merkez Denetim Kurulu 

üyelerinin görev süresi üç yıldır. Sürelerini dolduran denetçiler tekrar seçilebilirler. Herhangi bir 

sebeple Genel Merkez Denetim Kurulundan ayrılan üyenin yerine en çok oy alan yedek üye 

çağırılır. Bu üye, yerine çağırıldığı üyenin görev süresini tamamlar. Oyların eşit olması 

durumunda ad çekme yoluna gidilir. Denetim Kurulu ilk toplantısında gizli oyla bir Başkan seçer, 

toplantı ve çalışma ilkelerini tespit eder. 

Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 

20.1. Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az üç ayda bir denetleyerek, dilek ve 

eleştirilerini bir raporla Yönetim Kurulu’na bildirmek, 

20.2. Derneğin hesapları ile bütçe tasarısı hakkındaki görüşlerini bir raporla Dernek Genel 

Kurulu’na sunmak, 

20.3. Dernek Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak için yönetim kuruluna yazılı istek 

bildirmek, 

20.4. Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak. 

DİSİPLİN KURULU 

Madde 21 – Disiplin Kurulu, herhangi bir disiplin cezası almamış, 40 yaşını doldurmuş ve en az 

kesintisiz 10 yıldır dernek üyeliği devam eden kişiler arasından seçilir. Disiplin Kurulu 5 asıl ve 3 

yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Sürelerini dolduran üyeler 

tekrar seçilebilir. Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulundan ayrılan üyenin yerine en çok oy alan 

yedek üye çağrılır. Bu üye, yerine çağırıldığı üyenin görev süresini tamamlar. Oyların eşit olması 

halinde ad çekme yoluna gidilir. 
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Disiplin Kurulu, seçimlerinin yapıldığı Genel Kurul tarihinden 1 hafta içerisinde ilk toplantısında 

gizli oyla aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer. Özürsüz olarak üst 

üste üç toplantıya katılmayan veya bir yıllık çalışma döneminde herhangi bir nedenle 

toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan üye çekilmiş sayılır. 

Disiplin Kurulunun çalışma şekli “Disiplin Yönergesi” ile belirlenir. 

Disiplin Kurulu Uyarma, Kınama ve Dernek Sosyal Tesislerinden altı aya kadar yararlanmama 

cezaları verebilir. Bu cezalar kesindir. 

ONUR KURULU 

Madde 22 – Onur Kurulu, TED Ankara Koleji Vakfı Lise Kısmından en az 30 yıl önce mezun olmuş, 

yükseköğrenim görmüş ve Kolejliler camiasına hizmet vermiş üyeler arasından Yönetim 

Kurulunun 2/3 çoğunluğunun kararı ile seçilmiş üyelerden oluşur. 

22.1.Onur Kurulu üyesi olarak her yıl en fazla 2 kişi seçilebilir. 

22.2.Onur Kurulu yılda en az 2 defa toplanır. Yönetim Kurulunun kendisine ilettiği konularda 

görüş bildirir, tavsiyelerde bulunur. Onur Kurulunun görüş ve kararları Yönetim Kurulu için 

bağlayıcı değildir. 

22.3.Onur Kurulu kendi başkanını, üyeleri arasından 1 yıllık bir süre için oy çokluğu ile seçer. 

Görev süresi sona eren başkanın tekrar seçilmesi mümkündür. 

ÇALIŞMA GRUPLARI 

Madde 23 – Yönetim Kurulu, dernek amaçlarına uygun çalışmalar yapmak üzere Çalışma 

Grupları kurabilir. Bu tür çalışmaların usul ve esasları ilgili Yönetmelikle belirlenir. 

IV. BÖLÜM 

TEMSİLCİLİKLER 

Madde 24 – Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurt içinde 

ve yurt dışında Yönetim Kurulu kararı ile ve kapatabilir. Yurt içinde açılacak Temsilciliklerin adresi 

ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen 

kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. 

Temsilciliklerin kuruluş ve işleyişine ilişkin kural ve yöntemler “Temsilcilikler Yönergesi” ile 

belirlenir. 

V. BÖLÜM 
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MALİ KONULAR 

BÜTÇE YILI VE UYGULAMA 

Madde 25 – Bütçe yılı 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta biter. Harcama yetkileri, gelirlerin alınma 

şekilleri, aktarma yetkileri gibi bütçenin uygulanması ile ilgili konular “Yıllık Bütçe Uygulama 

İlkeleri” ile belirlenir. 

TED adını taşıyan diğer kuruluşlara, yıllık bütçe gelirinin % 20’sini aşmamak koşuluyla bağış ve 

yardım yapabilir. 

DERNEĞİN GELİRLERİ 

Madde 26 – Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 

26.1.Giriş aidatları, 

26.2.Yıllık aidatları, 

26.3.Bağış, yardım ve vasiyetler, 

26.4.Düzenlenen sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

26.5.Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri, 

26.6.Dernek mal varlığından elde edilen gelirler, 

26.7.Her türlü yayın satışından elde edilen gelirler, 

26.8.Çeşitli gelirler. 

26.9.Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacı ile kurduğu iktisadi 

ve ticari işletmelerden ve vakıflardan elde edilen gelirler 

TAŞINMAZ MAL İŞLEMLERİ 

Madde 27 – İktisap edilecek taşınmaz mallar Dernek adına tapuya kaydedilir. 
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VI. BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

DEFTERLER 

Madde 28 – Dernekte, il dernekler müdürlüğünden veya noterden onaylı olmak üzere, Dernekler 

Yönetmeliğinde belirtilen diğer defterler tutulur. 

Dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında kullanılacak belgeler ile bu 

hususa ilişkin usul ve esasların uygulanmasında Dernekler Kanununun ilgili maddesi ile maddede 

adı geçen yönetmelik hükümlerine uyulur. 

DERNEK BORÇLANMA USULLERİ 

Madde 29 – İhtiyaç duyulması halinde Dernek, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar 

dâhilinde, Genel Kurul kararı ile borçlanır. 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ 

Madde 30 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim 

yapılabileceği gibi, bu kurulların kararı ile bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim 

yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim 

yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

Madde 31 – Genel Kurul’da Tüzük değişikliği yapılabilir. Tüzük Genel Kurula katılanların üçte 

ikisinin kabulü halinde değiştirilebilir. 

DERNEĞİN TASFİYESİ 

Madde 32 – Tasfiye halinde, Derneğin mal varlığı TED Ankara Koleji Vakfına devredilir. Dernek, 

Dernekler Kanunu hükümlerine göre tasfiye edilir. 

KURUCULAR 

Madde 33 – Dernek kurucuları; 

33.1.A. Berati ARISOY - T.C. Uyruğunda, 1946 doğumlu ve A.Ü. SBF öğrencisi. 

İlkiz Sokak, 26/8 Sıhhiye/ANKARA 

33.2. Orhan ERTUĞRULOĞLU  - T.C. Uyruğunda, 1944 doğumlu ve ODTÜ öğrencisi. 
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57. Sokak, 50/4, Emek/ANKARA 

33.3. Zehra ODYAKMAZ - T.C. Uyruğunda, 1949 doğumlu ve A.Ü. Hukuk Fakültesi öğrencisi. 

Üçyıldız Caddesi 36, Kavacık Subayevleri/ANKARA 

33.4. Ahmet ERTAY - T.C. Uyruğunda, 1947 doğumlu ve A.Ü. SBF öğrencisi. 

8. Cadde No:41 Emek/ANKARA 

33.5.Necdet ATAKUL - T.C. Uyruğunda, 1947 doğumlu ve A.Ü. SBF öğrencisi. 

Fevzi Çakmak Sok. 13/9 Yenişehir/ANKARA 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

Madde 34 – Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 35 – Bu Tüzük, Dernek Genel Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 


