
TÜRKİYE LİKİD PETROL GAZCILARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 
 

 
DERNEĞİN ADI : 
 
Madde 1 - Derneğin adı TÜRKİYE LİKİD PETROL GAZCILARI DERNEĞİ’dir. 
 
 
DERNEĞİN MERKEZİ : 
 
Madde 2 - Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur. 
 
 
DERNEĞİN AMACI : 
 
Madde 3- Derneğin amacı, Likit Petrol Gazı (LPG)  dağıtımı ve satışı ile iştigal edenler arasında    
                 işbirliği ve dayanışmayı temin etmek ve yardımlaşmayı sağlamaktır. Bu çerçevede,   
                 daha temiz ve sağlıklı yaşanabilir Türkiye ve Dünya için, temiz, çok amaçlı ve çağdaş  
                 bir enerji kaynağı olan LPG’nin kullanımını teşvik etmek amacıyla Likit Petrol Gazı   
                 (LPG) dağıtımı ve ticareti ile iştigal eden üyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı   
                 arttırmayı, dernek üyeleri arasında yürürlükteki  mevzuata uygun çalışma ortamını  ve   
                 bu ortamı bozacak mevzuata aykırı faaliyetleri kontrol altına alacak tedbirleri    
                 sağlamayı, Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından görev verildiği takdirde gözetim,   
                 denetim ve raporlama işlemlerini ifa etmeyi, sektördeki etik kuralların oluşturulmasına   
                 ve yerleştirilmesine katkıda bulunmayı temini  amaçlamaktadır.  
 
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ 
 
Madde 4 - Dernek amacını, gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.  
 

 4.1- Likit Petrol Gazının yurt içinde kullanımının arttırılmasını, yaygınlaştırılmasını temin etmek,   
       Likit Petrol Gazının temini, depolanması, nakliyesi ve  kullanılması sırasında doğacak   
       sorunların giderilmesi maksadıyla gerekli çözümlerin araştırılması ve gerektiğinde bu  
       sahayı düzenleyen mevzuat ile ilgili eksikliklerin giderilmesi için yetkili idari kuruluşlar ile  
       birlikte çalışmalar yapmak ve yeni mevzuatın oluşmasına ve yerleşmesine  yardımcı  
       olmak. 
 
4.2- LPG piyasasını düzenleyen kanun ve ilgili mevzuatın hazırlanmasında üyelerin görüşlerini,   
       düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara intikal   ettirmek, savunmak ve takip etmek, Resmi  
       Kurum ve Kuruluşlarca görev verildiği takdirde gözetim, denetim ve raporlama işlemlerini  
       ifa etmek. 
 
4.3- LPG Piyasasında  faaliyet gösteren üyelerin ve bu sektörde çalışan elemanların teknik ve   
       mesleki bilgilerini arttırmak ve kullanıcıları bilinçlendirmek  maksadıyla yurt içinde ve  
       dışındaki konu ile ilgili gelişmeleri de dikkate alarak seminerler ve toplantılar düzenlemek,  
       yeni gelişmeleri bilimsel araştırma sonuçlarını üyelerine bildirmek, ilgili yüksek öğretim  
       kurumları ile temasa geçerek, bilimsel ve teknik araştırma yapmak ve/veya yaptırmak. 
  
4.4- Dernek amacı paralelinde mesleki konularda üyelerine periyodik duyuru yayınlamak,   
       broşür, kitap ve benzeri yayınları hazırlayarak/hazırlatarak iletmek. 
 
4.5- Likit Petrol Gazı konusu ile ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında yapılacak her türlü  
       yayın seminer ve konferans gibi etkinlikleri üyelerine bildirmek ve katılımı sağlamak,  
       gerektiğinde kendi temsilcilerini iştirak ettirmek. 
 
4.6- LPG ile ilgili olarak uluslar arası ve dış ülke mevzuatlarını takip ve tedarik ederek  
       bunlardan istifade ile yurt içinde bu alanı düzenleyen mevzuatın değiştirilmesi maksadıyla  
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       ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına nezdinde girişimde bulunmak, takip ederek  
       gerçekleşmesini sağlamak. 
 
4.7- Yurt içinde LPG ile ilgili mevzuatın öğretilmesi ve uygulanması maksadıyla kurslar açmak   
       ve  önerilerde bulunmak. 
 
4.8- Kamuoyunda ve resmi merciler önünde üyelerinin menfaatlerini korumak, sorunlarına   
       çözüm üretmeye çalışmak, gerektiğinde Dernekler Kanununun ilgili maddelerine riayet   
       ederek kamuoyunu LPG konusunda aydınlatıcı ve mesleki konularda beyanlar, ilanlar ve   
       bildiriler yayınlayarak bu görevini yerine getirmek. 
 
4.9- Türkiye’de yürürlükte bulunan mali, idari, teknik ve hukuki mevzuata uygun LPG satışını  
       sağlamak maksadıyla LPG piyasasında faaliyet gösterenlerin faaliyetlerinin mevzuata   
       uygun olması için çalışmalar yapmak ve ilgili resmi makamların kontrollerini sağlamak. 
 
4.10- İstikrarlı ve şeffaf bir LPG piyasası oluşturulmasına hizmet etmek amacıyla üyelerinin           
        müşterek menfaatlerini tespit ederek, bu müşterek yarar amacı doğrultusunda hareket  
        etmek, varsa mali, idari, teknik ve hukuki mevzuata aykırı faaliyette bulunanlar hakkında  
        idari ve hukuki yollara başvurarak mevzuata ve hukuka aykırılığın ortadan kalkmasını  
        sağlamak. 

 
4.11- Üyelerinin, uygun fiyatlar ile kaliteli LPG temini maksadıyla, yurt içinde tedariki sağlayan   
        kamu kuruluşları ve özel teşebbüs ile temaslarda bulunmak, dağıtıcılar, satıcılar ve  
        kullanıcılar arasındaki mevzuat ihlallerini önlemeye çalışmak, dağıtıcıların, satıcıların ve  
        kullanıcıların zarar görmemesi için ihlallerin ortadan kalkması maksadıyla hukuki yollara  
        müracaat etmek. 
 
4.12- Kamu kurum ve kuruluşlarınca görev verilmesi durumunda görevi alarak, bu görevleri   
        yerine getirmek. 
 
4.13- Dernek adli ve idari kaza mercilerinde üyelerini temsilen dava veya davaları açmaya,   
         açılmış davalara müdahale etmeye yetkilidir.  
 
4.14- LPG kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin temini, çevrenin korunması açısından  
        üyelerini ve LPG Piyasasını, LPG’nin stoklanması, nakliyesi ve satışı safhalarında idari ve  
        teknik olarak yürürlükteki mevzuatta alınması gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı ve bu  
        idari ve teknik tedbirlere uyulup uyulmadığını tespit ederek, bu konuda gerektiğinde adli  
        ve idari makamları harekete geçirmek, 
 
4.15-Türk Medeni Kanunu ilgili maddeleri gereğince Tüzüğünde yazılı amaçların   
       gerçekleştirilmesi için uluslararası faaliyetlerde bulunmak ve benzer amaçlı ulusal veya  
       uluslararası diğer dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile temaslar yapmak, Dernekler  
       Kanununda belirlenen şartlar çerçevesinde yabancı dernek üyelerini davet etmek veya  
       kendi üyelerini gelecek davetlere göndermek, gerekirse birlikte hareket etmek, konusu ile  
       ilgili çalışmalar yapabilmek maksadıyla gerekirse benzer amaçlı dernekleri bir araya  
       getirmek. 
 
4.16-Dernek amacına uygun olarak hizmet verebilmesi için mesleki ve hukuki konularda   
       danışmanlık ve yardımları hizmet sözleşmesi ile edinebilir. 
 
4.17-Dernek anılan tüm faaliyetlerini gerçekleştirmek ve sürdürmek için, ilgili mevzuat  
        hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde  
        bulunabilir, bağış alır ve gerektiğinde yardımda bulunur.  
 
        Ayrıca bu amaçları gerçekleşmesi için menkul ve gayrimenkuller satın alabilir,  
        kiralayabilir, kiraya verebilir. Mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkulleri satabilir. 
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4.18-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için müşavir ve personel istihdam edebilir,  
       sözleşmelerini feshedebilir. 
 
 

DERNEĞİN YAPAMAYACAĞI FAALİYETLER  
 
Madde 5 -  Dernek aşağıdaki faaliyetleri yürütemez. 

       a)  Siyasi faaliyetler  
       b)  Derneğin iktisadi işletmesi dışındaki faaliyetler  
       c)  Sendikalarla toplu sözleşme görüşmeleri  
       d)  Üyelerinin belirlediği fiyat veya ticaret koşullarını tartışamaz ya da bu konuda telkinde   
            bulunamaz  
       e) T.C. Yasaları ve üyelerini yargılama yetkisine sahip yargı organlarının kararlarına aykırı           
           faaliyette bulunamaz. 
 

                  Dernek üyeleri, Dernek çalışmalarından bağımsız olarak diğer kuruluşlarla ilişki   
                  kurmakta, görüşlerini yayın yolu ile ya da başka şekilde duyurmakta özgürdür.  
 
 
Ü Y E L E R 
 
Madde 6 -  Derneğin iki türlü üyesi vardır : 
 
                   a) Oy sahibi asli üye, 
                   b) Oy sahibi olmayan fahri üye. 
 
 
ÜYELİK ŞARTLARI : 
 
Madde 7 - A - Asil Üyelik Şartları : 
 
Derneğin asil üyelerinin : 
 

a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olması ve 18 yaşını bitirmiş olması, 
 
b) Türkiye’de ikamet etmesi 
 
c) Dernekler Yasası’nda açıklanmış olan sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak   
     sınırlaması kapsamında olmaması 
 
d) LPG istihsal eden, ithal eden bir müessese ile sürekli bir ikmal anlaşması bulunması ve   
      asgari 400 m3’lük LPG stoklama tank kapasitesi ile yıllık 8.000 tonluk dolum kapasite  
      belgesini haiz bir veya birkaç dolum tesisine sahip bulunması veya bu evsafı haiz bir  
      müessesede çalışıyor olması, 
 
e) (d) bendindeki koşullara haiz tüzel kişi olması  
 
f) Üyelik başvurusunda bulunan kişinin çalıştığı sektör şirketinin yasal düzenlemelere ve    
      sektörün etik kurallarına aykırı faaliyetlerde bulunmamış olması. Sektörde etik kurallara  
      uygun faaliyette bulunduğuna, kayıt dışı veya kaçak faaliyete karşı uygulamalara önlem  
      aldığına, haksız rekabete neden olacak uygulamalardan kaçındığına ve Kanun ve kurallara  
      uygun piyasa faaliyetinde bulunduğuna dair bir beyanı Dernek’e sunması ve Dernek   
      Yönetim Kurulu’nca da bu yönde yaygın ve güvenilir bir kimliğin oluştuğuna karar veriliyor   
      olması  
 
g)  Üyelik başvurusunda bulunan kişinin çalıştığı sektör şirketinin yönetim ve/veya icra   
     kurullarındaki üyelerin kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlardan ötürü kesinleşmiş hükmü olan    
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     üye bulundurmaması veya kendisi hakkında kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlardan ötürü  
     kesinleşmiş hüküm bulunmaması  
 

şarttır. 
 
                B – Fahri Üyelik Şartları : 

 
Derneğe maddi manevi yardımda bulunan kişiler Fahri Üye olabilirler. Fahri Üyeler için 
Türkiye’de ikamet ve aidat ödeme şartı aranmaz. 

 
 
 
ÜYELİĞE KABUL : 
 
Madde 8 - a)   6. maddenin A bendindeki asli üyelik için aranan   evsafı haiz olan kişiler Derneğin iki   
                       asli üyesinin tavsiyesi üzerine ve Dernek Yönetim Kurulu’nun asgari beş üyesinin  
                       müsbet oyları ile Derneğe üye olabilirler. Aynı müessesede çalışan (8) sekiz’den fazla   
                       kişi Derneğe üye olamaz. 
 

            Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok altmış gün içinde üyeliğe   
            kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazı ile   
            duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. 
 
            Dernek Yönetim Kurulu gerektiğinde üyeliğe kabul değerlendirmesi sürecinde detaylı   
            inceleme için başvuru sahibine ek süre bildiriminde bulunabilir.  
 
       b)  6. maddenin B bendindeki şartları haiz kişiler Derneğin üç asli üyesinin müsbet oyları   
            ile Derneğin Fahri Üyeliğine kabul edilirler.  

 
 
 
ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİK SIFATININ KAYBEDİLMESİ : 
 
Madde 9 - Tüzüğün 6.cı maddesinin A bendindeki üyelik için aranan şartlardan herhangi birisini          
                 kaybeden üyenin, Kurucu Üye de olsa, Yönetim Kurulu karar vererek kaydını siler.     
                 Kaydı silinen üye sonradan asli üyelik için gerekli şartları elde ederse başvurusu  
                 halinde yeniden üyeliğe alınabilir.  
 
                 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Hiç kimse   
                 üye kalmaya zorlanamaz.  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış   
                 işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş  
                 borçlarını sona erdirmez. 
 
 
 
ÜYELERİN HAKLARI : 
 
Madde 10 –Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır.  Her             
                   üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 
 
                    Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.  Fahri üyeler, genel kurul toplantılarına   
                    katılabilirler ancak oy hakları yoktur. 
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DERNEĞİN ORGANLARI : 
 
Madde 11  -  Derneğin Organları : 
 

a) Dernek Genel Kurulu, 
b) Dernek Yönetim Kurulu, 
c) Dernek Denetleme Kurulu’ndan ibarettir. 

 
Aynı üye Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nda aynı devrede görev alamaz. 
 
 
DERNEK GENEL KURUL OLUŞUMU VE TOPLANMA ZAMANI: 
 
Madde 12 - Derneğin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile yılda bir defa Mart    
                   ayında yapılır.  
 
                   Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulu’nun veya Dernek    
                   üyelerinden beşte birinin yazılı talebi üzerine toplanır. Dernek Genel Kurulu toplantıya   
                   Yönetim Kurulu’nca çağrılır. 
 
                   Denetleme Kurulu’nun veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı talebi üzerine  
                   Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu   
                   veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh  
                   Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel  
                   Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 
 
 
 
ÇAĞRI USULÜ: 
 
Madde 13 -Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin   
                   listesini düzenler ve genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün  
                   önceden, günü, saati, yeri ve gündemi aşağıdaki usullerden birine uygun olarak  
                   bildirilerek üyeler toplantıya çağırılır.  
 

• En az bir gazetede ilanı veya  
• Derneğin internet sayfasında ilanı veya 
• Yazılı olarak bildirilmek veya 
• Üyenin bildirdiği elektronik posta adresine veya 
• Mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle  

 
Genel Kurul toplantısı Dernekler mevzuatında belirlenmiş süre ve koşullara uygun olarak yapılır. 
 
 
 
TOPLANTI YERİ : 
 
Madde 14 - Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz. 
 
 
TOPLANTI YETER SAYISI : 
 
Madde 15 -Genel Kurul, Dernek asli üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk  
                    toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci                      
                    toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı                      
                    toplamının iki katından az olamaz. 
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TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ : 
 
Madde 16 - Genel Kurul toplantısında Dernekler mevzuatında belirlenmiş usul ve esaslara uyulur. 
 
 
TOPLANTIDA GÖRÜLÜŞECEK KONULAR : 
 
Madde 17-Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak  
                   toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen  
                   konuların gündeme alınması zorunludur. 
 
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : 
 
Madde 18 -   Derneğin Genel Kurulu Derneğin en yetkili organıdır. Aşağıda yazılı hususlar Genel 
                     Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır. 

 
a) Dernek organları olan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarının ve yedeklerin    
    seçilmesi, 
 
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,  
 
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun   
    ibra edilmesi, 
 
d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek   
    kabul edilmesi, 
 
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz   
    malların satılması hususunda karar verilmesi veya bu konuda Yönetim Kurulu’na  
    yetki verilmesi, 
 
f) Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması, 
 
g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Dernek veya   
    Kuruluşların üye olarak katılması veya ayrılması, 
 
h) Derneğin feshedilmesi, 
 
i) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer   
   görevlerin yerine getirilmesi. 
 

 
OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ : 
 
Madde 19 - Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 
 
                   Genel Kurul Kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, Tüzük   
                   değişikliği ve Derneğin Feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile   
                   alınabilir. 
  
                   Hiçbir Dernek üyesi, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasında ki bir hukuki   
                   işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. 
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YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ: 
 
Madde 20 -Yönetim Kurulu 9 asil ve 5 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli veya  çoğunluk    
                  talebi ile açık oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve   
                  çağrılması zorunludur. 
 
                  Aynı müessesede çalışan ikiden fazla üye Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemez.   
                  Yönetim Kurulu bir yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu     
                  üyeleri aralarından bir Başkan, yeterince Başkan Vekili, bir Muhasip    
                  seçerek vazife taksimi yaparlar. Başkan, Başkan Vekilleri ve Genel Sekreter Başkanlık   
                  Divanı’nı oluşturur. Yönetim Kurulu en az beş üyesinin katılması ile toplantı yapar.   
                  Toplantıda kararlar hazır bulunan üye adedinin yarısından bir fazlasının müsbet oyları  
                  ile alınır. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Birbiri arkasına üç toplantıya  
                  mazeretsiz olarak gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi üyelikten çekilmiş sayılır. 
 
                  Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği yedek üyeler ile tamamlanır. Bu üye kendinden  
                  evvelki üyenin süresini tamamlar. Çağrılan yedek üyede aynı işyerinde çalışmama  
                  şartı aranmaz. Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya birkaçına Genel Kurulda  
                  aksine bir karar yok ise görevleri sebebiyle bir ücret ödenmez. 
 
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir : 
 

• Derneği temsil eder ve bu hususta Başkanlık Divanı’na ve kendi  üyelerinden bir veya 
birkaçına yetki verebilir. 

 
• Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak veya yaptırmak ve gelecek 

döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, 
 
• Derneğin ihtiyacı olan elemanları almak ve ücretlerini tesbit ve tayin etmek, ihtiyaç 

duyulması halinde Danışman firmalarla anlaşmalar yapmak, 
 

• Derneğin her türlü alacaklarını tahsil ve haklarını takip etmek, 
 
• Genel Kurulca kabul edilen bütçeyi uygulamak, 
 
• Dernek Yasası gereğince tutulması gerekli defterleri tutmak veya tutturmak, 
 
• Dernek üyeleri arasında meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda hakem rolünü 

oynamak, 
 
• Dernek Kanunu, tüzük, iç tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üye hakkında her 

türlü disiplin cezasını uygulamak, 
 
• Dernek dahilinde, Derneğin amacı ile ilgili konular üzerinde kendisine yardımcı olmak 

için ihtisas komisyonları kurabilmek, 
 
• Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri 

kullanmak. 
 
Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini Kanuna ve Dernek Tüzüğüne 
uygun olarak yapar, 

 
 
YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI : 
 
Madde 21 - Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra   
                     üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu   
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                     üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının  
                     yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh  
                     hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek Genel Kurulu’nu toplamakla görevlendirir. 
 
 
DENETLEME KURULU : 
 
Madde 22 - Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.   
                     Aynı müessesede çalışan ikiden fazla üye Denetleme Kurulu üyeliğine seçilemez.  
                     Denetleme Kurulu bir yıl için seçilir. Denetleme Kurulu üyeliklerinde boşalma  
                     olduğunda yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üyeler, yerine geldikleri üyenin geri  
                     kalan süresini tamamlar. Denetleyiciler seçildikten sonra aralarında iç tüzük  
                     hükümlerine göre görev bölümü yaparlar, en geç yılda bir yaptıkları denetim  
                     sonucunu Yönetim Kuruluna rapor halinde verirler ve toplandığında Genel Kurula  
                     raporlarını sunarlar. Bu hüküm Dernekler Kanuna göre uygulanır. 
 
 
 
DENETLEME KURULU GÖREVLERİ : 
 
Madde 23 -  a)  Derneğin bütün muamele ve hesaplarını kontrol etmek, 
 

 b) Dernek işlerinin ifasında göreceği kanun ve dernek tüzüğüne aykırı hususlar ve   
      dernekler kanununa göre tutulması lazım gelen defterler ve dernek hesapları   
      hakkında Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula rapor vermek, 
 

                    c) Genel Kurulun görevine dahil işler dolayısıyla lüzumlu gördüğü hallerde Genel Kurulun  
                        toplantıya çağrılmasını istemek. 
 
YÖNETİM KURULUNUN DİSİPLİN VE İHRAÇ YETKİLERİ : 
 
Madde 24 - Dernek üyelerinden herhangi birisi kanun ve tüzük hükümlerini ve Dernek yetkili      
                      organlarının kararlarını ihlal ettiği ve dernek amacına aykırı harekette bulunulduğu  
                      takdirde üyelerin şikayeti veya Denetim Kurulu’nun isteği üzerine Yönetim Kurulu  
                      şikayet konusunu tahkik eder veya ettirir, uyarma, kınama cezaları verebilir. Bu  
                      cezalar kesindir. 
 
                     Dernek Yönetim Kurulu, aidat borcunu düzenli ödemeyen üyeler için uyarı göndermeye   
                     ve üyelikten ihraç konusunda karar vermeye yetkilidir.  
 
                     Yönetim Kurulu’nun bir üye hakkında para cezası, geçici çıkarma ve kesin olarak  
                     üyelikten çıkarma cezaları verebilmesi için şikayet edilen üye için tahkikat açılma  
                     kararı vermesi ve en geç bir ay içinde tahkikatı tamamlayarak karar vermesi lazımdır.   
                     Yönetim Kurulunun resen de yapacağı tahkikat sonucu verdiği bu cezalar uygulanır.   
                     Ancak Üyenin Genel Kurulu itiraz hakkı vardır. 
 
                     Yukarıda belirtilen müeyyidelerin tatbiki, tahkik usulleri, sebep ve şartları Genel  
                     Kurul’ca kabul olunacak bir iç tüzükte tesbit olunur. 

 
 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ : 
 
Madde 25 -  Genel Kurul tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına 
                    seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri,   
                    meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki   
                    amirliğine, Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara uygun   
                    olarak yazı ile bildirilir. 
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YILLIK ÜYE AİDATI : 
 
Madde 26- Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat her yıl o yılın çalışma programı ve   
                      bütçesinde belirtildiği üzere Genel Kurul’ca tesbit edilir. 
 

Fahri üyeler aidat ödemek zorunda değildirler. 
 
 

DERNEĞİN GELİRLERİ : 
 
Madde 27 - Derneğin Gelirleri; 
  

1. Dernek üyelerinin ödeyecekleri aidat,  
 
2. Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, piyango, spor 

müsabakaları ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek diğer gelirler. 
 
3. Dernekçe tertiplenen seminer, konferans, yarışma ve yayın gibi faaliyetlerden elde 

edilecek gelirler ve Dernekçe yürütülen görsel  ve yazılı reklam ve tanıtım 
faaliyetlerinden alınacak gelirler. 

4. Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler, 
 
5. Bağış ve yardımlar. 
 
6. Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve 

yardımlardan ibarettir. 
 
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım 
alması için İçişleri Bakanlığının izni gerekmektedir. 
 
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek 
zorundadır. 

 
 
DEFTER VE KAYITLAR : 
 
Madde 28 -Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar. Dernek, Derrnekler yönetmeliğinde belirtilen   
                    hadlerin aşılmaması halinde işletme esasına göre defter tutar. Ancak yönetim  
                    kurulu kararı ile, herhangi bir hadde bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter  
                    tutabilir.  
 
                     a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar   
                            aşağıdaki gibidir; 
 
                     1.  Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş ve   
                          çıkış tarihleri, üyelerin ödedikleri  aylık ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir. 
 
                     2.  Karar Defteri; Yönetim Kurulu’nun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere   
                          yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır. 
 
                    3.  Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile deftere   
                          kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik  
                          posta yoluyla gelen  veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
 
                     4.  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık   
                          ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 
 

 9/12 



                      5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,bu   
                           belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri  
                           tarihler bu deftere işlenir. 
 
                      6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile   
                           kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan  
                           düşürülmesi bu deftere işlenir.        
 
 
                      b)   Derneğin, Bilanço esasında defter tutması halinde tutulacak defterler: 
 
                      1.  Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri,  Evrak Kayıt Defteri, Alındı Belgesi Kayıt   
                            Defteri’ne ek olarak, 
 
                       2. Yevmiye Defteri,  Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma   
                           usulü ile kayıt şekli V.U.K ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri   
                           esaslarına göre yapılır.  
 
                      Bu maddede sayılan defterlerin tutulma şekli konusunda Dernekler Mevzuatında   
                      belirtilen koşullara uyulur. Dernekler Mevzuatındaki olası değişikliklere bağlı gereklilikler   
                      yerine getirilir.  
 
 
GELİR VE GİDERLERDE USUL : 
 
Madde 29 - Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile  
                    tahsili halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı  
                   belgesi yerine geçer. 
 
                   Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama   
                   belgeleri ile yapılır. 
 
                   Gelir vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ve gerçek olarak Gelir ve  
                   Kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, gelir vergisi tevkifatına tabi mal ve hizmet  
                   alımlarına ait, dernek tarafından yapılan ödemeler için Vergi Usul Kanunun hükümlerine  
                   göre gider pusulası, gelir vergisi tevkifatına tabi olmayan ödemeler için gider makbuzu  
                   düzenlenir. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye  
                   ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak  
                  Alındı Belgeleri Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen biçim ve ebatta Yönetim Kurulu  
                  kararıyla matbaaya bastırılır. 
 
                  Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu  
                  karar o yerin en büyük mülki amirine tescil ettirilir. 
 
                  Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya   
                  başkaca yardım toplamak yasaktır. 

 
 
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ : 
 
Madde 30- Derneğin iç denetimi, Dernek Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu   
                   tarafından gerçekleştirilir. Dernek organlarının işleyişi, Derneğin denetlenmesi,   
                   Yönetim Kurulu’nun disiplin işlemleri, hesap işlemleri ve bu tüzükte yeteri açıklıkta  
                   bulunmayan hususlar da tamamlayıcı mahiyette bir yönetmelik hazırlanıp Genel  
                   Kurulun onayına sunularak yürürlüğe konur. 
 
 
 

 10/12 



TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ : 
 
Madde 31- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gündemine tüzük değişikliği konularak   
                   tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği önerisinin üyelere toplantı gününden en az 15  
                   gün evvel yazı ile bildirilmesi gereklidir. Tüzük değişikliği gündeminde olan Genel   
                   Kurul toplantıları için bu tüzükteki Genel Kurul toplantıları için uygulanan çoğunluk  
                   uygulanır. Ancak toplanan Genel Kurul’da tüzük değişikliğine karar verebilmek için  
                   toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin müsbet oy vermesi gereklidir. 
 
 
 
FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ : 
  
Madde 32- Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun   
                    Derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına  
                    sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması  
                    şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. ci                      
                    maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır.  
 
                    İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe   
                    ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi  
                    zorunludur. 
 
                    Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki   
                    amirliğine yazı ile bildirilir. 
 
                    Derneğin feshi neticesinde Derneğin mal varlığı Genel Kurul kararı ile aynı amaç ile   
                    kurulmuş bir derneğe bırakılır. Böyle bir dernek bulunmadığı takdirde Dernek mal  
                    varlığı Genel Kurul’ca kamu yararına çalışan bir derneğe bırakılır. 
 
                    Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır. 

 
 

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ: 

Madde 33– Dernek amacını gerçekleştirmek 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 karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Dernek 
bir önceki yıl gelirlerinin üçte birini geçmeyecek kadar borçlanabilir. 

 
UMUMİ HÜKÜMLER : 
 
Madde 34- Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, bu kanunda hüküm                    
                     bulunmayan hallerde Türk Kanunu Medenisinin hükümleri uygulanır. 
 
KURUCU ÜYELER : 
 
Madde  35-   Adı, Soyadı, Uyruğu, İkametgahı, Mesleği, 
 
                    Yücel Kurttepeli, T.C. Nişantaşı, Büyük Çiftlik Sk. No. 22/9 İstanbul, İpragaz A.Ş. tem   
                     Umum Md. Muavini 
 
                    Yüksel Pulat, T.C. Cihangir, Coşkun Sk. Sema Apt. No. 3/6 İstanbul, Aygaz A.Ş. tem.   
                     Umum Müdür 
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                     Suat Yasa, T.C. Moda, Atifet Sok. 3/B Kat 4 Kadıköy-İstanbul Ocakgaz A.Ş. tem. Umum   
                     Müdür  
 
                     Hayrettin Karaali, T.C. İç Levent Yeni Sülün Sok. No. 6 İstanbul Bizimgaz A.Ş.   
                     tem. Umum Müdür  
 
                     Adil Fansa, T.C. Cumhuriyet Cad. 33/6 Taksim-İstanbul Sihirgaz A.Ş. tem Murahhas Aza 
 
                     Şevki Figen, T.C. Ulus Koop. Evleri Blok 1 D. 23 Levent-İstanbul Mobilgaz A.Ş. tem.   
                     Umum Müdür 
 
                     Sait Özdemir, T.C. Tarlabaşı Cad. Güzel İzmir Apt. 20/3 Talimhane-Taksim-İstanbul,  
                     Mutfakgaz A.Ş. tem Müdür 
 
                     Murat Özgörener, T.C. Büyükdere Cad. 97/4 Gayrettepe- İstanbul Likitgaz A.Ş. tem.  
                     Ticaret Müdürü 
 
                     Feyyaz Dolunay Tanır, T.C. Cumhuriyet Cad. 179/5 Harbiye-İstanbul, Güneşgaz A.Ş.  
                     tem. Umum Müdür 
 
                     Melih Açba, T.C. Garanti Mahallesi 253 Etiler-İstanbul Bütangaz A.Ş. tem Umum Müdür 

 
 

DANIŞMA KURULU : 
 
Madde 36 - Genel Kurul asli üyelerden veya fahri üyelerden meydana gelen Danışma Kurulu   
                      kurulmasına karar verebilir. Danışma Kurulu’nun görev süresi bir yıldır. Aynı üyeler  
                      tekrar seçilebilir. Danışma Kurulunun süresini her yıl Genel Kurul belirler. Danışma  
                      Kurulu kendi içinde bir Başkan seçer. Danışma Kurulu kararlarını ekseriyetle alır.  
                      Danışma Kurulu’nun kararları Yönetim Kurulu için tavsiye niteliğindedir. Genel  
                      Kurul Süresi dolan Danışma Kurulu yerine yeniden seçim yapıp yapmamakta  
                      serbesttir. 
 
 
 
 
 
 
 
                           Başkan                              Başkan Vekili                     Muhasip  Üye 
                        Selim Şiper                          Yağız Eyüboğlu                    Orhan Tatar 
 
 
 
 
 
      
                               Üye                       Üye                               Üye        
                        Fehmi Arıkan                        Erkan Kınacı                      Ömer Yağız 
 
 
 
 
 
 
                                                    Üye                                     Üye 
                                              M.Tufan Mut                       M.Murat Çelik 
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