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  MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ DERNEĞİ TASLAK TÜZÜK 

 

 

BÖLÜM: 1 KURULUŞ 

MADDE 1-DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 

 

a)Derneğin adı     : Mersin Gazeteciler Cemiyeti Derneği 

 

b)Derneğin Merkezi : Mersin’dir. 

 

c)Kısa adı     : MGC’dir 

 

d)Derneğin Şubesi    : Genel Kurul kararı ile şubeler açabilir, açılmış olan şubeleri 

kapatabilir. 

 

MADDE 2-DERNEĞİN AMACI  

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin amaçları; 

 

01. İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, 

milli,demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve 

basın özgürlüğünün Mersin'de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak. 

 

02. Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiç bir baskı ve sınırlama 

olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak. 

 

03. Basın-yayın,görsel,işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların 

bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak 

geliştirmek.Basın,yayın,görsel,işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların 

kültürel gelişmesine ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda 

bulunmak. 

 

04. Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın 

yapılmasına engel olmak,cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak. 

 

05. Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek,meslek 

ilkelerine uyulmasını gözetlemek ve mesleğin onurunu korumak. 

 

06. Basın-yayın,görsel,işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya  

toplamak,aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak. 

 

07. Üyelerinin ve medya çalışanlarının öğrenim görmekte olan,başarılı ve maddi 
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olanaklardan yoksun öğrencilerinin öğrenim yapmalarına yardımcı olmak,burs vermek 

bu konuda kaynaklar bulmak. 

 

08. Maddi imkanlardan yoksun üyelere ve medya çalışanlarına,ölümleri halinde  

bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına maddi ve manevi destek olmak ve yeni 

vakıf,sandık kurmak ve diğer  kuruluşlara katkıda bulunmak bu kuruluşlara katılmak. 

 

09. Bilim,kültür,sanat ve sporla ilgili;konferans,panel,seminer,konser,temsil,sergi gibi 

her türlü sosyal,kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak,üyelerinin birlikteliğini 

sağlayacak balolar yemekler iç ve dış seyahatler düzenlemek. 

 

10. Mesleğin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak ve 

yaptırmak,projeler üretmek raporlar hazırlamak,hazırlatmak,bunları 

kitaplaştırmak,gazete,dergi,broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak,ülkeye 

yararlı olacak telif ve tercüme eserlerinin yayınlanmasına yardımcı olmak. 

 

11. Okul ve kütüphane açmak,derslikler,etüt salonları kurmak,eğitim kurumları ile 

derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımda bulunmak,öğrenci yurtları,konuk ve 

huzur evleri tatil köyleri açmak,yardımlaşma sandıkları kurmak.Müzelere kütüphanelere 

ve diğer kültür sanat kuruluşlarına yardım etmek bağışta bulunmak desteklemek. 

 

12. Ülkemizi kalkındırmak,eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü 

etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı 

olmak,ulusal ve uluslararası konularda kamuoyu oluşturmak. 

 

13. Yurt içi-yurt dışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki sağlamak,karşılıklı iş birliği ve 

yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına 

çalışmak ve katılmak. 

 

14. Amatör ve profesyonel spor kulüpleri kurmak,kurulmuş olanlara destek 

olmak,kalkındırmak,başarılı sporcu yetişmesine katkı sağlamak,eğitmek ve katılmak. 

 

15. Her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek sureti ile faaliyette 

bulunmak,şirket kurmak,katılmak. 

 

16. Çeşitli yasa yönetmelik,genelge vb.ile kamu yararına statüsündeki derneklere tanınan 

haklardan yararlanmak. 

 

17.Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez 

bütünlüğüne,halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa’dan alınan güçle sahip çıkmak. 
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MADDE 3-AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI ÇALIŞMA      

KONULARI VE BİÇİMLERİ 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde 

bulunabilir: 

 

01) Mesleğin ve ülkenin   gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak ve yaptırmak, 

projeler üretmek, raporlar hazırlamak hazırlatmak, bunları    kitaplaştırmak,gazete,dergi, 

broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak ,ülkeye yararlı olacak telif ve 

tercüme eserlerinin yayınlanmasına yardımcı olmak, 

 

02) Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi 

gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üyelerinin birlikteliğini 

sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek, 

 

03) Yurtiçi-yurtdışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki sağlamak,karşılıklı işbirliği ve 

yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına 

çalışmak ve katılmak, 

 

04) Aynı amaç doğrultusunda faaliyette bulunan meslek derneklerinin bir araya gelerek 

oluşturacakları  federasyonun  kuruluşlarına  katılmak, kurulacak federasyona üye 

olmak. Üyelikten ayrılmak. 

 

05) Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yolları bulmak, bu yolda 

görevli diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,ortaklık kurmak.Bu kapsamda 

bölgesel,ulusal ve uluslararası nitelikteki meslek sorunlarını incelemek ve bunlarla ilgili 

çözüm yollarını tespit etmek için kanunların  izin verdiği ölçüde diğer meslek kuruluşları 

ile ortak çalışmalar yapmak,mesleki dayanışmayı güçlendirmek. 

 

06) Mesleki alanda dayanışmayı güçlendirmek,üyelerine ve üyelerinin çalıştıkları 

kurumlara gelişme olanakları sağlamak. 

 

07) Gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve 

genişletilmesi yolunda,yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve 

kurullar karşısında,üyelerini temsil etmek 

 

08) Mesleğin ve derneğin gelişmesine ilişkin plan ve programlar yaparak bunları 

yürütecek profesyonel kadroları kurmak. 

 

09) İhtiyacı olan Cemiyet üyelerine ve basın çalışanlarına ayni ve nakdi yardımda 

bulunmak;Sosyal yardım için gerektiğinde "Yardımlaşma Sandığı ve Tüketim 

Kooperatifi” kurmak,üyelere konut edindirmek üzere yapı kooperatiflerinin kuruluşuna 

öncülük etmek;arsa temin etmek. 

 

10) Mesleki çalışmalara yönelik krediler açmak,bulmak,kullanmak ve kullandırmak. 
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11) Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli taşınır ve 

taşınmaz mallar edinebilmek için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her 

türlü haklara sahip yasalara uygun her türlü sosyal tesisler,lokal, açık ve kapalı spor 

alanları,kamp ve konaklama tesisleri,her türlü yapı ve arsaları 

almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek ve oluşmasını sağlamak.Bu amaç ve 

etkinliklerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz 

mallara gerekirse "leasing" yöntemiyle ya da bedeli karşılığı ya da bedelsiz sahip 

olmak,inşaatlar yapmak, 

 

12) Amaçlara ulaşabilmek için;yerel,ulusal ve uluslararası  tüm yazılı, işitsel ve görsel 

basında yer almak bunlara reklam vermek, mevcut ve gelişen teknolojinin elverdiği 

online hizmetleri kullanmak, 

 

13) Mesleğin geliştirilmesi,cemiyetin,Türkiye'nin ve gazeteciliğin tanıtımı 

amacıyla,üyelere kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eğitici ve aydınlatıcı 

radyo,televizyon,gazete, dergi, internet ve bülten gibi  yazılı,görsel ve işitsel yayınlar 

yapmak. Web sitesi yayımlamak.Bütün yayınlara sponsor bulmak ve reklam almak.Bu 

amaçla;gerektiğinde yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir şirket kurmak,yayıncılık 

alanında faaliyet gösteren bir şirkete ortak olmak,yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir 

şirket satın almak.Gerektiğinde ya da bayramlarda ve diğer tatil günlerinde günlük, 

haftalık, aylık  gazete ya da dergi çıkarmak, 

 

14) Dernekler kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla başka derneklere ve 

sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere üye olmak, 

 

15) Üyelerin sağlık sorunlarına eğilmek,sağlık ve dinlenme tesisleri kiralamak,kurmak 

ve işletmek için üçüncü şahıslara veya kurumlara kiraya vermek, 

 

16) Cemiyet üyelerine,yurtdışında ve yurtiçinde mesleki geziler düzenlemek,düzenlenen 

gezilere katılacak cemiyet üyelerine gerektiğinde Yardım Sandığı'ndan kredi 

açmak,yardım yapmak,kolaylık sağlamak, 

 

17) Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma ve inceleme 

çalışmaları yapmak,yayımlamak,arşiv oluşturmak, 

 

18) Mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak için kurslar,toplantılar,seminerler, 

konferanslar,geziler ,gösteriler,yarışmalar,piyangolar,balolar,fuarlar,festivaller, 

eğlenceler tertiplemek, sergiler açmak,spor müsabakaları düzenlemek, 

 

19) Üyeler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile lokal açmak ve yönetim 

kurulunca hazırlanacak yönetmelikler dahilinde bu yerlerin yasal şartlar altında 

çalıştırılmasını sağlamak, 
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20) Üyelerinin ve medya çalışanlarının öğrenim görmekte olan,başarılı ve maddi 

imkanlardan yoksun öğrencilerinin ilk,orta veya yüksek öğrenim yapmalarına yardımcı 

olmak,burs vermek,burs verecek kaynaklar bulmak, 

 

21) Mesleğe yeni başlayan gazetecilerin ve stajyerlerin yetişmelerine katkıda 

bulunmak,karşılaştıkları sorunları çözmek,iş bulmalarına yardımcı olmak, 

 

22) Üyelerinin,basın,yayın,iletişim,halkla ilişkiler,tanıtım ve reklamcılık sektörü ile ilgili 

meslek lisesi,fakülte ve yüksek okullarda eğitim vermesini sağlamak, 

 

23) Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dinlenme ve konaklama 

tesisleri açmak,bunları doğrudan ya da kiraya vermek yoluyla işletmek. 

 

24) Basın mensuplarının mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak,hayat şartlarının daha iyi 

hale gelmesine yardımcı olmak,üyelerinin eserlerine ve mesleki çalışmalarma destek 

olmak, 

 

25) Kanunların ve uluslararası anlaşmaların basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve 

ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak, 

 

26) Kanunlara uygun olarak uluslararası mesleki toplantılara üyelerini temsil 

etmek,gerektiğinde genel kanunlara uygun olarak uluslararası meslek örgütleriyle 

ilişkiler kurmak,üye olmak, 

 

27) Gazetecilik yarışması düzenlemek ve gerektiğinde başka mesleki yarışmalar 

düzenlemek, 

 

28) Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde bağış  toplamak ve gelir temin etmek, 

 

29) Vakıf ve yardım sandıkları gibi kurumlar kurmak ve kurulacak vakıf ve sandıklara 

katılmak,(Yıllık katkı günün şartlarına göre,Yönetim Kurulu Tarafmdan belirlenir.) 

 

30) Mesleki ve sosyal gelişme için üyelerine yurt içinde ve dışında eğitim olanakları 

sağlamak, 

 

31) Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin adı ve logosunun bulunması koşulu ile sponsorluk 

anlaşmaları yapmak,marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak, 

 

32) Amaç ve hizmete yönelik projeler için Ticaret Kanunu hükümlerine uygun yurt 

içinde ya da yurt dışında ticari şirketler,iktisadi işletmeler,yatırım ortaklıkları 

kurabilmek,kurulmuş olanlara katılabilmek,kurulmuş olanları satın alabilmek, 

 

33) KanunlarIa verilen diğer yetkileri kullanmak. 
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BÖLÜM:2  

ÜYELİK 

MADDE 4-DERNEK ÜYELİĞİ 

 

Derneğin asıl üyelik ve fahri üyelik olmak üzere iki türlü üyeliği vardır.  

 

01.Asıl Üyelik:  

 

a)Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli yazılı, görüntülü, sesli ya da elektronik basın 

ve yayın organlarında, kadrolu ya da sözleşmeli, haber ve program yapma, görüntü 

çekme ya da görüş ve fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim 

kaynağı bu olup, çalıştığı işletmelerin yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun 

olanlar gazetecidir.  

 b)Söz konusu gazetecilik tanımına uygun olarak "gazetecilik" niteliğindeki 

görevlerinde, basın iş Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, Basın Kartı sahibi olmak 

ve/veya Basın Kartı yönetmeliğinde yer alan kart alma şartlarına haiz en az 1 Yıl 

sigortalı çalışmak ve (5)inci maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla her gerçek  kişi 

yazılı olarak başvuru yaparak derneğe asıl üye olabilir.  

     

c)Sürekli basın kartı sahibi olanlar tüzüğün 5'inci maddesindeki şartları taşımak şartıyla 

cemiyete asıl üye olabilirler.  

 

d)Basın kartı sahibi çalışanlar, gazetecilik niteliğinde bir görevde çalıştıklarını 

belgelemeleri ve tüzüğün  5'inci maddesindeki şartları taşımaları durumunda cemiyete 

asıl üye olabilirler. 

 

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının basın daire başkanlıkları ya da Müdürlüklerinin amir 

pozisyonunda çalışanları ile basın kartı sahibi olan çalışanları, başvurmaları halinde 

cemiyete asıl üye olabilirler. Ancak, bu kişilerin gazetecilik niteliğindeki bir görevde 

çalışıyor olmaları ve bu durumu belgelemeleri şarttır.  

 

f) Cemiyete asıl üye olan emekli basın mensupları, emekli olmayıpta en az 20 yıl 

cemiyet asıl üyesi olanlar,  cemiyetin kurucu üyeleri ile cemiyete başkanlık yapmış 

olanlar ,yüz kızartıcı bir suç işlemedikleri sürece, tüzüğün 4’üncü maddesinin diğer  

şartlarını taşımasalar dahi asıl üyeliklerini korurlar.  

 

g) Mersin Gazeteciler Cemiyetine asıl üye olmak icin Mersin Büyükşehir il sınırları 

içerisinde aynı  amaçlı başka bir mesleki derneğe ve/veya cemiyete üye olmamak şarttır. 

 



       -----------------------------------ÖRNEKTİR------------------------------------------- 

       -----------------------------------ÖRNEKTİR------------------------------------------- 

 

h) Cemiyete asıl olarak kaydedilen üye, seçme ve seçilme hakkını  6 aylık bekleme 

süresi sonrasında kazanır.Bu bekleme süresi, yönetim kurulunun asıl üye alınma kararı 

ile başlar ve kesintiye uğramadan  6 ayı doldurması ile geçerlilik kazanır.  

02.Fahri Üyelik: 

 

Asıl üyelik niteliklerine sahip olmayıp, basın mesleğinin ve cemiyetin gelişmesine maddi 

ya da manevi katkıda bulunanlar başvuru gerektirmeksizin  yönetim kurulu kararı ile 

‘’fahri üye’’ kabul edilebilirler. Yönetim kurulu gerek görmesi halinde üye alımlarında 

yüksek istişare kurulundan görüş talep edebilir. 

Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.Fahri üye olanlar, isterlerse aidat öderler. 

 

MADDE 5- ASIL ÜYE OLMA ŞARTLARI  

 

Derneğe Asıl  üye olabilmek için şu koşullar gereklidir. 

 

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  

b)Türkiye Cumhuriyeti kanunları hükümlerine göre belli hakları kullanmaktan yoksun 

bırakılmamış olmak,  

 

c) Hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, şantaj, hileli işler ve onur kırıcı suçlardan biriyle 

kesin hüküm giymemiş olmak  

 

d) Dernekler Yasası’na göre dernek kurma ve üye olma haklarını yitirmemiş olmak,  

e) Gazetecilik mesleğinin onuruna ve ilkelerine aykırı kötü ün sahibi olmamak,  

f) Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta 

bulunmamış olmak,  

g) Tüzüğün dördüncü maddesindeki şartları taşıyor olmak,  

h) Gazetecilik mesleğinde Basın iş Kanunu’nun öngördüğü şartlarda ve/veya Basın Kartı 

sahibi olmak,ve/veya Basın Kartı yönetmeliğinde yer alan kart alma şartlarına haiz 

sigortalı çalışmak.2018 yılı(2018 yılı dahil) ve öncesi tarihlerde asil üye olanlarda basın 

kartı ve basın kartı yönetmeliğinde yer alan basın kartı alma şartlarına haiz sigortalı 

çalışmak şartı aranmaz. 

 

 

MADDE 6- ÜYELİK İÇİN BAŞVURU  

 

Cemiyet tüzüğünün  4’üncü ve 5’inci maddelerindeki nitelikleri taşıyanlar,  derneğe asıl 

üye olmak için başvurabilirler. 
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Başvuru dilekçesinde yönetim kurulu asıl üyeleri haricinde iki dernek üyesinin “olumlu 

ve imzalı” görüşünün bulunması şarttır.  

 

Başvuru dilekçesinde iki adet  vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi,nüfus kimliğinin 

fotokopisi,  gazetecilik mesleğinde iki yıl aralıksız ve kadrolu olarak görev yaptığına dair 

çalıştığı kurumdan resmi evrak, varsa basın kartının fotokopisi, basın kartı yoksa Basın 

Kartı yönetmeliğinde yer alan kart alma şartlarına haiz sigortalı çalıştığına dair 2 yıllık 

sigorta belgeleri ve tüzüğün 5’inci maddesinin gerekli gördüğü diğer belgeler eklenir. 

 

Başvuru dilekçesi, istenen diğer tüm belgeler tamamlanmış ise gelen evrak defterine 

kaydedilir ve başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir. 

 

Başvuru sahibinin dilekçesinin kabul tarihinden itibaren yedi gün içinde fotoğraflı 

beyannamesi dernek binasındaki ilan tahtasında askıya çıkarılır. 

Üye adayı bu beyanname için gerekli tüm bilgileri vermek zorundadır. Fotoğraflı üye 

adaylık beyannamesi yedi gün askıda kalır ve bu süre zarfında dernek üyeleri, üye 

adayları hakkında itirazda bulunabilirler.İtirazlar, yazılı olarak yapılmak zorundadır ve 

gizli tutulur. İmzasız olan itirazlar işleme konmaz. Süre dolunca başvurular yönetim 

kurulunca Yüksek İstişare Kuruluna gönderilir. 

 

Yüksek İstişare Kurulunun asıl üye adayı için verdiği üyeliğe kabul veya reddi 

yönündeki tavsiye kararı yönetim kurulunca değerlendirilir.Yönetim Kurulu aday üyenin 

asıl üyelik için yaptığı başvuruyu gerekçe göstermeksizin olumlu veya olumsuz karara 

bağlar. Sonuç 30 gün içinde cemiyet binasındaki askıda ilan edilir.Başvuru sahibine 

gerekçe göstermek zorunluluğu yoktur. 

 

Üyelik giriş aidatı 100 TL olarak alınır.  

 

 

MADDE 7-ÜYELİK HAKKINDA KARAR 

 

Üyelik başvurusunun kabul veya reddine dair karar verme yetkisi yönetim kuruluna 

aittir. Yönetim kurulu, bu kararına gerekçe göstermek zorunda değildir. Yönetim kurulu, 

üyelik için yapılan başvuruları, 30 gün içinde karara bağlar ve bu karar cemiyet 

binasındaki askıda ilan edilir.Başvuru sahibine gerekçe göstermek zorunluluğu yoktur. 

 

Dernek üyeliğine kabul edilenler, kararın cemiyet askısına çıkmasından itibaren 90 gün 

içinde giriş aidatını ödemek zorundadır. Bu süre içinde giriş aidatlarını ödemeyenlerin 

üyelik hakkı düşer. 

 

Giriş aidatını ödeyen üye, dernek üye defterine kaydedilir. Giriş aidatları, yıllık aidatlarla 

birlikte  Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Yönetim kurulunun tespit ettiği aidat 

miktarlarına ancak Genel Kurul'da itiraz edilebilir. 
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MADDE 8-ÜYELERİN HAKLARI 

 

1-Dernek asıl üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin yapılan olağan, olağanüstü, mali 

vs. Genel kurullarda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. 

Vekalet geçersizdir. 

 

2-Cemiyete asil olarak kaydedilen üye, seçme ve seçilme hakkını 6 aylık bekleme süresi 

sonrasında  kazanır. 

 

3-Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmış olan kişiler tüzüğün üyelikle ilgili 

maddesinde öngörülen şartları kaybetmeleri halinde dahi üyelikleri devam eder.Bu 

durum istifa etmiş kişiler için geçerli değildir. 

 

4-Gazetecilik yaparken işsiz kalan dernek üyeleri, gazetecilik ile ilgili olmayan başka bir 

işte çalışmamaları şartıyla, tüzüğün üyelikle ilgili maddesinde öngörülen şartları 

kaybetmeleri halinde dahi üyelikleri devam eder. 

 

5-En az 20 yıl dernek üyeliği yapanların ve meslekte en az 20 yıl çalışmış olanların ve 

emekli cemiyet üyelerinin durumları tüzüğün 4’üncü maddesine uymasa dahi, aidat 

ödemeleri ve basın mesleğini zedeleyecek bir  iş tutmamaları halinde dernek üyelikleri 

devam eder. 

 

6-2018 yılı(2018 yılı dahil) ve öncesi tarihlerde asil üye olanlarda basın kartı ve basın 

kartı yönetmeliğinde yer alan basın kartı alma şartlarına haiz sigortalı çalışmak şartı 

aranmaz. 

 

MADDE 9- MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ’NİN ÜYELİK İLKELERİ 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ne üyelik başvurusunda bulunanlar, uluslararası ve ulusal 

alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamayı kayıtsız 

şartsız kabul ederler. Ayrıca,  

Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyesi, diğer üyelere ve meslektaşlarına yönelik eleştiri 

sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar 

yazmaz, haber yapmaz, söylemlere yer vermez. 

 

MADDE 10- DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER, YAPTIRIMLAR VE ÜYELİĞİN 

SONA ERMESİ 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyeliklerinin yükümlülükleri ve 9. maddede yer alan üyelik 

ilkelerine uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar: 

 

01. Kanunların ve tüzüğün belirttiği nedenlerle üyelik haklarını kaybedenler, tüzük 

hükümlerine aykırı davrananlar, üyeler arasındaki dayanışmayı bozanlar ve cemiyetin 

kamuoyundaki itibarını zedeleyici davranışlarda bulunanların, üyeliklerinin son 
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bulmasına Yönetim Kurulu karar verir. 

 

02. Üyeler adres, telefon, işyeri vb. üyelikle ilgili tüm değişiklikleri bir ay içinde Mersin 

Gazeteciler Cemiyeti’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliğini 

bildirmeyen üyenin Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde kayıtlı son adresine gönderilen 

bildirimler geçerlidir. Üyelerin yıllık ödenti borçlarına ilişkin bildirimler, disiplin 

cezaları ile Genel Kurul çağırıları, yasanın öngördüğü şekilde gönderilir ve/veya yazılı 

olarak imza karşılığı elden verilir ve/veya cemiyet binasında askıya çıkartılır. 

 

03. Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üyenin üyeliği düşer. Bu kişinin kaydı, 

Yönetim Kurulu kararı ile silinir. 

 

04. Mersin Gazeteciler Cemiyeti asıl üyesi iken Mersin Büyükşehir il sınırları içerisinde 

aynı amaçlı başka bir mesleki derneğe ve/veya cemiyete üye olunması durumunda bu 

kişilerin üyeliklerinin son bulmasına Yönetim Kurulu karar verir.  

 

05. Yönetim kurulu gerek görmesi halinde üye çıkarmalarında yüksek istişare 

kurulundan görüş talep edebilir. 

 

06. Üyelikten çıkma yazılı istekle olur. Bu isteğin Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 

Kurulu Başkanlığı’na yapılması zorunludur. Üyenin istifa ettiğine dair yazılı 

başvurusunun derneğe ulaşması ile üyelik sona erer. Bunun dışında, dernek üyeliğinden 

sürekli çıkarılanlar ve ölüm ile tüzük hükümlerine uymama hallerinde de Yönetim 

Kurulu kararı ile dernek üyeliğine son verilir. 

 

07. Uyarı, kınama ve üyelikten kesin çıkarma, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Üyelik 

haklarını kaybedenler, bu tarihe kadar olan tüm borçlarını derneğe ödemek zorundadır. 

 

08. 6 yıllık aidat borcu olan asil üyelerin üyelikleri yönetim kurulu kararı ile fahri 

üyeliğe düşürülür.Aidat borcu ödendikten sonra şartları taşımaları halinde tekrar asil 

üyelikleri yönetim kurulu onayına sunulur.  

 

09. Gerek istifa ve gerekse Yönetim Kurulu ile silinme hallerinde, durum Üye Kayıt 

Defteri’ne işlenir. Durum üyenin bilinen adresine tebliğ olunur.Kayıtları silinenlerin 

genel kurula itiraz hakları vardır. İtiraz, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün 

içinde, genel kurul gündemine konulmak üzere ve yazılı olarak yönetim kuruluna 

yapılır.Yönetim kurulu da itirazı ilk genel kurulda gündeme koyar.Kayıtları silinenler, 

genel kurul kararına kadar dernek faaliyetlerine katılamazlar ve süre içinde hiçbir hak 

iddia edemezler.Genel Kurul kararı kesindir.  

 

10. Dernek üyesi iken askerlik görevine başlayanların, üyelikleri askıya alınır. Terhis 

belgesinin ibrazından sonra üyelik kendiliğinden devam eder. 

 

 

BÖLÜM : 3 
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MADDE 11 –DERNEĞİN ORGANLARI: 

 
Derneğin organları şunlardır: 
 
a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu (9 asil, 9 yedek üye) 
c) Denetleme Kurulu (3 asil, 3 yedek üye) Dernek başka organlarda kurabilir ancak bu 

organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev ve sorumluluklarını 
devredemez. 

d) Yüksek İstişare Kurulu (Meslekte 10 yılını tamamlamış 6 üyeden oluşur.) 
e) Disiplin Kurulu (5 asil, 5 yedek üye) 

 
Bir asıl üye; yönetim kurulu, denetleme kurulu, yüksek istişare kurulu ve disiplin 

kurulundan sadece birine seçilebilir. 

 

Bu kurullardan iki veya daha fazlasına seçilmiş olan üye birini tercih etmek zorundadır. 

Asıl üyeler derneğin organlarında yalnızca kendilerini ve ailelerini ilgilendiren konularda 

öneride bulunamaz ve oy kullanamazlar. 

 

Yönetim, Denetleme, Disiplin, Yüksek istişare kurulları ile üst kurul delegeleri Genel 

Kurulda seçilir. Aday olan listeler içinde en çok oyu alan liste kurulları oluşturur 

.Organın üye sayısı kadar yedek üyesi bulunur. Yüksek istişare kurulu ile üst kurul 

delegelerinin yedek üyeleri yoktur.Organlarda boşalma oldukça, yedek listelerden aynı 

organ tarafından belirlenen yedek üye göreve çağrılmak suretiyle boşluklar 

doldurulur.Çağrılacak yedek üyeyi organ kendisi belirler. 

 

Dernek organlarına seçilen üyelerin üst üste dört toplantıya mazeretsiz olarak 

gelmemeleri halinde üyelikleri düşer yerlerine yedek üye çağrılır. 

 

MADDE 12-GENEL KURUL 

a)Genel kurul derneğin en yüksek ve yetkili karar organı olup, aidat borcu olmayan ve 6 

aylık bekleme süresini dolduran asil üyelerin iştiraki ile toplanır. 

b) Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur. 

c) Dernek genel kurulu üç yılda bir Mersin il merkezinde Ocak  ayı içinde toplanır. 

d) Genel kurul tarihine 15 gün kalana kadar aidat borcunu ödeyen asıl üyeler,yönetim 

kurulu tarafından hazirun listesine dahil edilirler. 

  

MADDE 13-OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 

 

Yönetim ve denetim kurulunun birlikte gerekli gördüğü hallerde veya dernek 

üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü olarak toplanır. 

Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu genel kurulu en geç 

iki ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan 

üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakiminin kararına başvurulur. 
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Yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun birlikte gerekli gördüğü hallerde veya 

dernek üye tam sayısının beşte birinin noterden yapılan yazılı, gerekçeli ve imzalı isteği 

üzerine genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. 

 

Olağanüstü toplantılarda gündem çağrı konusundan ibaret olur, başka konular görüşülüp 

karara bağlanamaz.Usulüne uygun yapılan çağrı sonrası, Yönetim kurulu,bir ay içinde 

genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. 

 

Yönetim kurulu bu çağrıyı yapmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan 

üyelerden birinin müracaatı üzerine Mersin Sulh Hukuk Hakimi’nin kararına başvurulur. 

 

MADDE 14-ÇAĞRI USULÜ 

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 

listesini düzenler. 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi genel kurul tarihinden en az 15 gün 

önce cemiyet merkezinde askıya çıkartılarak ilan edilir. 

 

Genel kurul çağrısı en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede 

ilan edilmek suretiyle veya yazılı olarak cemiyet binasında askıya çıkarak veya 

elektronik posta yoluyla üyelere duyurulur. 

 

Bu duyuruda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının 

hangi gün yapılacağı da belirtilir. 

 

İlk toplantı günüyle ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az, 60 günden 

çok olmaz. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma 

gerekçeleri de belirtilerek, toplantı ilanının yapıldığı yerlerde yeniden duyurulur. 

İkinci toplantının, geri bırakıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde yapılması zorunludur. 

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslarına göre yeniden çağırılır. 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

 

MADDE 15-TOPLANTI USULÜ 

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.  

Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından 

kontrol edilir. Genel kurul, derneğin asil üyelerinin yarısından bir fazlasının katılmasıyla 

toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamamışsa, ikinci toplantıda çoğunluk 

aranmaz.Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme 

kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

 

Dernek kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula 

katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen hazirun listesindeki adlarının karşısına 

imza koyarak toplantı yerine girerler. 
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Genel Kurul’un toplanması için yeter üye sayısı sağlanmamışsa bu durum bir tutanakla 

tespit edilir. 

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim 

kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 

 

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkanvekili ve iki katip seçilir.  

Başkanlık divanı üyelerinin seçimi, ayrı ayrı ve genel kurulca aksine karar alınmadığı 

takdirde açık oyla yapılır.Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, genel kurul 

başkanlık divanına aday olamaz ve seçilemezler. Toplantıyı genel kurul başkanı 

yokluğunda başkanvekili yönetir. 

 

Katipler, toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkanvekiliyle birlikte imzalarlar. 

Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir ve bunlar kanuni süre 

içinde dernek arşivinde saklanır. 

Yönetim kurulu, genel kurul toplantısıyla ilgili tüm kanuni işlemleri yapmak ve 

tamamlamakla yükümlüdür. 

Dernek organların seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan 

heyetine kimliklerini göstermeleri ve oy kullanma listesindeki isimlerinin karşılarını 

imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır 

bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların 

gündeme alınması zorunludur. 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile 

yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler 

yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin 

korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten 

sorumludur. 

 

MADDE 16-GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE 

ŞEKİLLERİ 

 

Genel kurulda kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Ancak tüzük 

değişikliği, birlik ve federasyon kurma, birlik ve federasyona katılma ve kanunların izin 

verdiği hallerde uluslararası mesleki teşekküllere katılma veya bunlardan ayrılma, 

derneğin taşınmaz mallarının ipotek edilmesi veya bu işlemlerle ilgili olarak yönetim 

kuruluna yetki verilmesi gibi kararlar genel kurul toplantısında hazır bulunanların üçte 

ikisinin olumlu oy vermesiyle alınır. 
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Dernek taşınmaz mallarının satılması veya devri için genel kurul toplantısında hazır 

bulunanların dörtte üçünün olumlu oyu gereklidir. 

Dernek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesiyle ilgili karar, tüzükteki özel maddede yazıldığı 

şekilde alınır. 

 Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanabilir, vekalet 

geçerli değildir. 

Gizli oylar, mühürlenmiş zarfların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra seçim 

sandığına atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak 

belirlenen oylardır.  

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.  

 

MADDE 17-KURULLARIN SEÇİMİ   

    

Mersin  Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu; Başkanı, Yönetim Kurulu’nu, Denetleme 

Kurulunu, Disiplin Kurulu’nu, Yüksek istişare kurulu’nu, üst kurul delegelerini ve  

yedek üyeleri yasada belirtilen şekilde gizli oy, açık sayım usulüyle üç yıl için 

seçer.Gizli oydan maksat, üyenin oyunu, tek başına olacağı kapalı bir oy yerinde 

hazırlama ve zarfa koyma hakkıdır. 

 

Yönetim, Denetleme, Disiplin, Yüksek istişare kurulları ile üst kurul delegeleri Genel 

Kurulda seçilir.  

 

Yönetim kurulu asil üyeliğine aday olanlar hangi listeden aday olduklarını ıslak imzalı 

dilekçeleri ile başkanlık divanına sunmak zorundadırlar. 

 

Genel kurul’da yapılan seçim sonrasında en çok oyu alan liste kurulları oluşturur. 

 

Her organın üye sayısı kadar yedek üyesi bulunur. Yüksek istişare kurulu ile üst kurul 

delegelerinin yedek üyeleri yoktur.Organlarda boşalma oldukça, yedek listelerden aynı 

organ tarafından belirlenen yedek üye göreve çağrılmak suretiyle boşluklar doldurulur. 

 

Olağanüstü genel kurulda seçilen kurullar üç yıllık olağan sürenin kalan bölümünü 

tamamlarlar. Süresi dolan üye, aynı kurula veya başka bir kurula yeniden seçilebilir. 

Seçimler başkanlık divanının gözetiminde yapılır. 

Sayım,başkanlık divanının gözetiminde yapılır.Başkanlık divanı kendi içinden sayım 

kurulu oluşturur. 

Sayım kurulu seçimlerin sonuçlarını bir tutanakla tespit eder ve oy pusulalarıyla birlikte 

başkanlık divanına teslim eder. Oy pusulaları renkli basılmış, bilgisayar  veya elle 

yazılmış olabilir. Ancak yönetim kurulunun hazırlatacağı ve başkanlık divanının 

dağıtacağı dernek mührünü taşıyan zarflara konularak oy sandığına atılmaları 

zorunludur. Mühürsüz zarflardaki oylar hükümsüzdür. 
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Oy pusulalarında sadece seçim yapılacak organlara aday olanların adları bulunabilir. 

Organlara seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde oy pusulalarında 

sondan başlanarak fazla sayıdaki ad sayımda hesaba katılmaz. 

Organların üye tam sayısının yarısından bir fazlası kadar ad bulunmayan oy pusulaları da 

hangi organ için bu yeter sayıyı bulamamışsa o organ için geçersizdir.Oy pusulalarına 

yedek üyeler için bu organın asıl üye sayısı kadar üye adı yazılır.  

Seçimler de listelere eşit oy çıkarsa, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nca kur’a çekimi 

yapılır ve kazanan liste kur’a sonucuna göre ilan edilir. 

Haklarında en az kınama cezası verilecek bir suçtan dolayı soruşturma açılmış olanlar, 

bu konuda tedbir kararı olması halinde o dönem için veya haklarında en az kınama cezası 

kesinleşmiş olanlar beş yıl süreyle dernek organlarına seçilemezler. 

Genel kurul bu tedbiri kaldırabilir.  

 

A) Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin, organlara aday olabilmeleri için: 

1) Asıl üye olması, 

2) Son beş yıl içinde disiplin cezası almamış olmaları, 

       3) 6 aylık bekleme süresini doldurmuş olması, 

       4) Bir üye birden çok organa aday olamaz ve görev alamaz. 

       5) Yönetim Kurulu üye adaylarının en az 3 yıl Mersin Gazeteciler Cemiyeti asıl     

           üyesi olması gerekir. 

       6) Yönetim kurulu asil üyeliğine aday olanlar hangi listeden aday olduklarını ıslak   

            imzalı dilekçeleri ile başkanlık divanına sunmak zorundadırlar.Bu şart yönetim   

            kurulu yedek üyeler ve diğer organlar için aranmaz. 

 

B) Adaylık başvurusu 

 

Genel Kurul toplantısında organlara aday olabilme koşullarını taşıyan MGC üyeleri; 

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu,Disiplin kurulu,Yüksek istişare kurulu ve üst 

kurul delegeliklerine liste dahilinde aday olabilir, tek başına bu organlara aday 

olamaz. 

 

C) Oy kullanımı ve sayımı  

 

1) Seçimler, gizli oy veya açık sayımla Genel Kurulda oylanmak şartıyla açık 

oylama yönetimiyle yapılır. 

2) Başkan adayları, dilerse oy kullanımı ve sayımı sırasında her sandık için ayrı birer 

gözlemci bulundurabilir. 

3) Her üye, oyunu kendi kullanmak zorundadır. 

4) Seçime katılan üyeler, seçim gizli oy ve açık sayımla yapılacaksa, aday 

listelerinden birini, kendilerine verilen mühürlü zarfa koyar. Üyeler, kongre 

divanınca veya genel kurulca seçilecek Tasnif heyetince oluşturulacak en az iki 

kişiden oluşan sandık kurallarının önünde, kimlik incelemesinden sonra ve Genel 

Kurul üye katılım listesinde adlarının karşısını imzalayarak, mühürlü zarfı sandığa 

atarak oylarını kullanır. 

5) Sayımda seçim sandığından çıkan zarf sayısı, oy kullanan üyelerin sayısından çok 
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olursa; o sayıda zarf, rastgele seçilerek, açılmadan yok edilir. 

 

D) Seçim sonuçları 

 

1) Seçim bittikten sonra Genel Kurul Divanı listelerin sayımını yapar ve sonucu bir 

tutanakla belirler.  

2) Genel Kurul Divanı seçim sonuçlarını, genel kurula açıklar. 

3) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, 

yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek 

üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri Mersin Gazeteciler Cemiyeti 

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idari amirliğine bildirilir: 

a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel 

kurul toplantı tutanağı örneği,  

b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli 

ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış 

örneği. 

 

 

 

Genel Kurul sonuç bildirimi, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından 

yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.Bildirimin 

yapılmamasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur. 

 

 

MADDE 18-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 

 

Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Mersin Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu,kendi üyeleri arasından yönetim 

kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini aday listeleri arasından tek liste halinde 

seçer. 

b) Dernek organlarını seçmek, 

c) Tüzüğü değiştirmek, 

d) Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra 

etmek ya da etmemek, 

e) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek, 

f) Tüzüğün 3’üncü maddesinin “4.” bendindeki amaçları gerçekleştirmek için yönetim 

kurulunca hazırlanan tasarıları veya üyelerce verilen teklifleri görüşüp karara bağlamak, 

g) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın veya devir alınması, kiralanması, var olan 

taşınmaz malların satılması, ipotek edilmesi, devri ve kiralanması konusunda karar ve bu 

konularda yönetim kuruluna yetki vermek, 

h) Derneğin feshine ya da tasfiyesine karar vermek, 

ı) Üyelerden alınacak giriş ve aidat miktarlarını, ödeme tarihlerini tespit etmek, 

i)  Üyelikten sürekli çıkarma ve yönetim kurulu kararlarına yapılan itirazları görüşüp 

karara bağlamak, 
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j) Daha önce ihraç edilmiş olup, üyelik genel şartlarını kaybetmeyen üyelerin derneğe 

yeniden üye kabul edilmek talebiyle yönetim kuruluna yaptıkları başvuruları karara 

bağlamak, 

k) Derneğin amaçlarını yerine getirmek için yapılan teklif ve tasarıları karara bağlamak 

ve yönetim kuruluna görev vermek, 

l) Kanunların ve tüzüğün genel kurula yüklediği diğer görevleri yerine getirmek ve 

verdiği yetkileri kullanmak, 

m) Cemiyetin üye olduğu Vakıf ve Federasyon gibi kuruluşların delegelerini seçmek, 

n) Derneğin federasyona katılması ya da ayrılması konusunda karar almak ve bu 

konularda yönetim kuruluna yetki vermek, 

o) Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara 

üye olarak katılması veya ayrılması için Yönetim Kurulu'na yetki vermek, 

ö) Derneğin amaçları doğrultusunda kurulacak vakıf,yardımlaşma sandığı,emekli 

sandığı,federasyon gibi kuruluşların kurulması,ortak olunması konusunda karar almak ve 

bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek; 

p) Derneğin en yetkili organı olarak, derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri 

görmek ve yetkileri kullanmak, 

r) Yurtiçi ve yurtdışında şirketler kurma ya da kurulmuş şirketlere ortak olma,ortak alma 

konusunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek, 

s) Genel kurul bu yetkilerini başka kurullara devredemez . 

  

 

MADDE 19- BAŞKAN‘IN GÖREVLERİ ŞUNLARDIR: 

 

a) Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'na başkanlık yapmak,Yönetim Kurulu 

kararlarını uygulamak ya da uygulatmak, 

b) Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin faaliyetlerini kanun,yönetmelik,tüzük ve diğer 

mevzuata göre yürütmek, 

c) Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin iştirak edeceği ya da kuracağı her türlü ticari şirkete 

Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmak, 

d) Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek, 

e) Başkanlığa gönderilen rapor,tebliğ,önerileri v.s. değerlendirerek uygun görülenleri 

uygulamak ya da uygulatmak; gerektiği hallerde görüşülmek üzere Yönetim Kurulu ya 

da Genel Kurul gündemine almak.  

 

MADDE 20- YÖNETİM KURULU 

 

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilen 9 üyeden oluşur. Ayrıca 9 da 

yedek üye seçilir. 

 

Yönetim Kurulu, seçimin kesinleşmesinden itibaren (3) gün içinde bir üyenin çağrısı 

üzerine yapacağı ilk toplantıda, kendi üyeleri arasından yargı gözetiminde olmaksızın 

kendi arasından iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir mali sekreter ve bir genel 

sekreter yardımcısı seçer. 
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Başkan derneği temsil eder, yokluğunda yerine başkan yardımcısı vekalet eder. Genel 

sekreter ve genel sekreter yardımcısı, yazışmaları ve idari görevi yürütürler. Mali 

sekreter, mali görevlerden sorumludur.  

Yönetim kurulunun tüm çalışma ve faaliyetlerinden, kurul üyeleri ortak sorumludur. 

 

Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 

alınır.Üyeler kendileriyle ilgili konuda oy kullanamazlar. 

Yönetim kurulu tespit edeceği günlerde toplanır.Toplantı sürelerinin arası 30 günü 

geçemez. Toplantıya üst üste dört kez mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesinin 

üyeliği kendiliğinden düşer. 

Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlar karar defterine işlenir ve toplantıda 

bulunan üyelerce imzalanır.Yönetim kurulunun aldığı kararlara katılmayanlar,karar 

defterine imzalı muhalefet şerhi koydukları takdirde, o karardan sorumlu tutulamazlar. 

 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında, kurulun olağan toplantıların gün ve saatini 

belirler.Bunu imzası ile öğrenen üyelere ayrıca her toplantı için çağrı çıkarılmaz. Olağan 

toplantılar bir ay süreden daha uzak olamaz. Üst üste dört olağan toplantıya mazaretsiz 

olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin bu üyeliği kendiliğinden düşer; yerine yedek 

üye listesinden belirlenen bir yedek üye çağırılır.Yönetim Kurulunda herhangi bir 

nedenle boşalma halinde yedek üyelerin çağırılması zorunludur.Çağrılacak yedek üyeyi 

yönetim kurulu kendisi belirler. 

 

Başkanlığın ölüm, istifa gibi herhangi bir nedenle boşalması halinde olağanüstü genel 

kurul yapılarak yeni Başkan ve Yönetim Kurulu seçilir.Olağan Genel Kurula 6 ay kala 

boşalma halinde yönetim kurulunun belirleyeceği başkan yardımcılarından biri vekil 

sıfatı ile görevi olağan genel kurula kadar yürütür. 

 

 

MADDE 21-YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 

 

Yönetim kurulu, kanunların, dernek tüzük ve yönetmeliklerinin ve genel kurulun 

kendisine verdiği yetkileri kullanır, görevi yürütür.Derneğin amaçlarına ulaşması için 

çalışmalar yapar. 

 

Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır:  

 

a) Meslek onurunun ve düzeninin korunmasını sağlamak;mesleğin gelişimi ve üyelerinin 

mesleki ilerlemelerini sağlamak ve derneğin amacını gerçekleştirmek için de yetkisi 

dahilinde her çeşit etkinliklerde bulunmak , tedbir ve  karar almak, ve uygulamak, 

b) Sosyal yardım yönetmeliği hazırlamak, üyelere sosyal yardımlarda bulunmak, 

c) Derneği temsil etmek veya gerekli durumlarda kendi üyelerinden birine ya da 

birkaçına temsil yetkisi vermek, 

d) Genel kurulu toplamak, genel kurula sunulacak faaliyet ve hesap raporunu 

hazırlamak, gelecek döneme ait bütçeyi, derneğin amaçlarına uygun tasarıları 

hazırlayarak genel kurula sunmak, 
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e) Derneğin gelir, gider ve demirbaş hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, üye giriş ve 

yıllık aidatlarını belirlemek,bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

f) Mesleki ödevler konusunda dernek üyelerine yol göstermek, bilgi vermek. 

g) Dernek mallarını idare etmek, gerektiğinde kiraya vermek, taşınmaz mallarla ilgili 

olarak genel kurulun vereceği yetkileri kullanmak. 

h) Derneğin ücretli personelinin özlük işlerini düzenlemek, 

ı) Derneğe üyelikler ,üyelikten çıkarma ve  disiplin konularındaki başvuru ve dosyaları 

Yüksek İstişare ve Disiplin Kurullarına havale etmek, ve bu konularda Yüksek İstişare 

Kurulunun vereceği tavsiyeyi  değerlendirerek karar vermek,Disiplin Kurulu kararını da 

uygulamak, 

j) İç yönetime ait tüm işleri görmek, 

k) Dernek amblemini tespit etmek, rozet yaptırmak ve üyelik kararlarını düzenleyip 

üyelere dağıtmak, 

l) Gerektiğinde eğitim ve araştırma, basın- yayın, sosyal işler ve tesisler, gelir ve 

organizasyon, dış ilişkiler gibi alanlarda  komisyonlar  kurmak,bu komisyonlara başkan 

ve üyeleri atamak, bunlarla ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve genel kurulun onayına 

sunmak, 

m)  Bayram Gazetesi’ni çıkarmak ve gerektiğinde başka yayınlar yapmak, 

n)  Derneğin amaçlarına uygun  mesleki alanda yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, 

o) Derneğin amaçlarına uygun seminerler, konferanslar, toplantılar, geziler, eğlenceler, 

piyangolar düzenlemek, 

ö) Kanun ve tüzük gereğince verilen izin ve yetki dairesinde dernek adına iltizam ve 

iktisatta bulunmak, yüklemelere girişmek, yasaların verdiği izinler çerçevesinde, iktisadi 

teşebbüslerde bulunmak, derneğe yapılan bağışları kabul etmek, sosyal amaçlı bağışlarda 

bulunmak, 

p) Derneği mahkeme ve resmi dairelerde temsil etmek, savunmak ve yönetim kurulu 

kararıyla müdafi tayin etmek, hukuki danışmanlık hizmeti almak, 

r) Meslek onuruyla ilgili işlerde kanunların ve meslek kurallarının gereğini her türlü 

organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan doğruya ve dolayısıyla kendisini 

göreve zorlayan hususları yerine getirmek, 

s) Genel kurulca yapılan seçimi takip eden 30 gün içinde dernek organlarına seçilen asil 

ve yedek üyelerin isim ve soyadlarını, mesleklerini ve adreslerini mahallin en büyük 

mülki amirine bildirmek, 

t) Genel Kurulca açılmasına karar verilen şubelerin şube kurucularına yetki 

vermek,gerektiğinde temsilci görevlendirmek, 

u) Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 

v) Federasyon ile olan her türlü yazışma ve ilişkileri düzenli bir şekilde yürütmek,temsil 

etmek,genel kurulda seçilen asıl ve yedek delege listesini,seçilenlerin nitelikleri de 

belirtilerek on beş gün içinde federasyon genel başkanlığına göndermek; federasyon 

tüzüğünde belirtilen dönemlerde ve miktarlarda üyelik aidatını göndermek. 

y) Kanunların ve tüzüğün verdiği diğer yetkileri kullanmak. 

 

MADDE 22- DENETLEME KURULU 

 

Denetleme kurulu üç asıl üyeden oluşur. Üç de yedek üyesi vardır. 
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Denetçiler ilk toplantılarında aralarından bir başkan seçerler. Başkanın yokluğunda en 

kıdemli üye başkanlık yapar.  

Denetçiler gerekli gördükleri konularda bilgi almak için yönetim kurulu toplantılarına 

katılabilirler. 

Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa ya da başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu 

takdirde, sırasına bakılmaksızın yedek üyelerden birinin göreve çağrılması zorunludur. 

 

MADDE 23- DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ 

 

Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Dernek hesaplarını, bunlarla ilgili belge ve defterleri altı ayı geçmeyen aralıkla 

incelemek ve denetlemek, denetim sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna vermek 

ve toplandığında genel kurula sunmak. 

b) Kanunların ve tüzüğün gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya 

çağırmak. 

c) Kanunların ve tüzüğün verdiği diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek. 

 

 

MADDE 24- İÇ DENETİM 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde İç Denetim esastır. Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde 

genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği 

gibi, bağımsız denetim kişi ve kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, 

yönetim kurulu veya bağımsız denetim kişi veya kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, 

denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  

 

MADDE 25-YÜKSEK İSTİŞARE KURULU 

 

Yüksek İstişare Kurulu mesleğinde 10 yılını tamamlamış veya  sürekli basın kartı sahibi  

6 asıl üyeden oluşur. 

Yönetim kurulu başkanı İstişare Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Kurul Yönetim 

kurulunun çağrısı üzerine toplanır. İlk toplantısında da  İstişare kurulu üyelerinin 

arasından  bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın olmadığı durumlarda İstişare Kurulu 

başkan yardımcısı başkanlığı üstlenir. 

 

MADDE 26- YÜKSEK İSTİŞARE KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

 

1-Gazetecilik mesleğinin sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak  ve mesleğin 

gelişmesini sağlayacak önerileri belirler ve Yönetim Kurulu’na sunar. 

2-Cemiyetin gazetecilik konusundaki çalışmalarını yönlendirecek yol haritasını 

belirlemede yardımcı olur. Bu konuda incelemeler yaparak yönetim kuruluna rapor 

sunar.  

3-Cemiyet amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri 

değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak. 

4- Cemiyet çalışmalarını uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek 

ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek. 
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5-TBMM’de meslek ile ilgili yasal düzenlemeler yapılırken ilgili komisyonlara 

sunulmak üzere yönetim kuruluna görüş bildirir, 

6-Yüksek İstişare Kurulu, Cemiyet’in asıl ve fahri üyelerinin belirlenmesinde üyeliklerin 

sona erdirilmesinde karar vererek Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunur. 

7-Yüksek İstişare Kurulu, kararlarını kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile alır. 

 

MADDE 27- DİSİPLİN KURULU 

 

Disiplin kurulu,mesleğinde en az 5 yıl kıdemli cemiyet üyesi  5 asıl , 5 yedek üyeden 

oluşur. 

Disiplin Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan bir başkan yardımcısı, bir yazman 

seçerler. Disiplin Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, gizli oy ve kurulun üye tam 

sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

 

MADDE 28--DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

 

1- Dernek üyeleri arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek. 

2- Meslek haysiyet ve şerefiyle ilgili konulardaki şikayetleri karara bağlamak. 

3- Dernek amaçlarına, ilgili kurullarca alınan kararlara uymayanlar, üyelik görevlerini 

yerine getirmeyenler, dernek, meslek ve dernek üyeleri aleyhine faaliyet gösterenler ve 

konuşanlar, tüzüğe aykırı hareket edenler, meslek, şeref ve haysiyet itibarı ile 

bağdaşmayan hareketlerde bulunanlar hakkında soruşturma yaparak gerekli kararları 

almak. 

4- Tüzüğün beşinci maddesine aykırı hareket edenler hakkında soruşturma yapmak ve 

karar vermek. 

5-Dernek üyelerinin karşılıklı saygı içinde bulunmalarını sağlamak. 

6- Gerekli hallerde üyeler hakkında disiplin koğuşturması yapmak, üyelerin derneğe ve 

üyelerine zarar verebilecek her türlü davranışlarını incelemek ve gerekli kararları 

vermek. 

7- Tüzüğün verdiği diğer yetkileri kullanmak ve bu görevleri yerine getirmek. 

8- Disiplin kurulu kararlarını Yönetim kurulu uygulamakla sorumludur. 

 

MADDE 29-DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMASI 

 

Yukarıdaki maddede belirtilen ya da benzeri durumlarda disiplin kurulu kendiliğinden 

harekete geçebileceği gibi, yönetim kurulu tarafından düzenlenen dosyalar üzerinde de 

işlem yapar. 

Disiplin kurulu ayrıca en az 20 üyenin imzasını taşıyan dilekçeleri de gündemine almak 

ve karara bağlamak zorundadır. 

 

Disiplin kurulu, yönetim kurulunun gösterdiği dosya veya 20 imzalı dilekçe üzerinde ya 

da kendi lüzumlu gördüğü olaylarda bir hafta içinde soruşturma açar, tanıkları dinler, 

gerektiğinde yüzleştirme yapar, belgeleri toplar ve konuyu inceler. 

Üyeler hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında isnat olunan husus üyeye yazılı ve 

açık olarak bildirilir. 10 günlük savunma süresi tanınır. Üye savunmasını yazılı veya 

sözlü yapabilir. 
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Disiplin kurulu, 10 günlük süre içinde savunmasını yapmayan üyeye gerekli görürse 

yeniden 10 günlük süre tanıyabilir. Savunma yapmamakta direnen üye hakkında karar, 

savunması alınmadan verilir. 

Üyenin dernekten istifası, hakkında disiplin kovuşturmasının yapılmasına ve karar 

verilmesine engel değildir.  

Disiplin kurulu, tüzükte yer alan uyarma, kınama, geçici çıkarma ve sürekli çıkarma 

işlemlerinden biri hakkında 15 gün içinde karar verir ve bu kararını  yönetim kuruluna 

bildirir. 

 

MADDE 30-DİSİPLİN CEZALARI 

 

a) Uyarma: Bu ceza ilgiliye söz ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin 

yazılı olarak bildirilmesidir.Yönetim kurulunca bu ceza yazılı olarak üyeye bildirilir. 

Disiplin kurulu defterine işlenir. Ancak, karar dernek üyelerine duyurulmaz. 

b) Kınama: Bu ceza ilgiliye söz ve davranışlarında kusurlu olduğunun bildirilmesidir. 

Ceza üyeye yazılı olarak bildirilir. Disiplin kurulu defterine işlenir. Ayrıca yönetim 

kurulu tarafından da tüm üyelere duyurulur.  

c) Geçici çıkarma: Bu ceza ilgiliye söz ve davranışlarında ağır kusurlu olduğunun 

bildirilmesidir. Üyelikten geçici olarak çıkarılma cezası üyeye yazılı olarak duyurulur. 

Disiplin kurulu defterine işlenir. Yönetim kurulu da kararı tüm üyelere duyurur. Ceza 

süresince üye asil üyelik hakkından yararlanamaz. Ancak tüzük gereği olarak tüm 

vecibelerini yerine getirmek zorundadır. Bu ceza bir yıldan çok olmaz. 

d)Sürekli çıkarma: 

Sürekli çıkarma cezası verilecek haller şunlardır. 

Dernek amaçlarına uygun çalışmaları baltalayıcı ve bozucu davranışlarda bulunanlar, 

derneğin ve mesleğin adını kullanarak kişisel çıkar sağlayanlar, dernek tüzüğünün ve 

yasaların verdiği yetkiyi kullanan dernek organlarının kararlarının uygulanmasında 

sürekli engel çıkaranlar, derneği, dernek organlarını ve dernek üyelerini üçüncü şahıslara 

karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunanlar ve bu konuda yazılı ve sözlü beyanda 

bulunanlar tüzüğün beşinci maddesine aykırı hareket edenler, kamu haklarından sürekli 

mahrum edilenler, kısıtlı olanlar, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyenler hakkında 

dernekten sürekli olarak çıkarma cezası verilir. 

Ceza üyeye yazılı olarak duyurulur. Yönetim Kurulu gecikmeksizin karar gereğini yerine 

getirir. Üyenin adını Kayıt Defteri’nden siler ve bütün üyelere yazılı olarak duyurur. 

 

MADDE 31-CEZALARIN ARTIRILMASI VE TEDBİR 

 

Beş yıllık bir dönem içinde iki veya daha çok disiplin cezasını gerektiren davranışlarda 

bulunan üyeye, aynı nitelikte her yeni suç için bir öncekinden daha ağır disiplin cezası 

verilir. 

Üyelikten geçici veya sürekli çıkarılma cezalarını gerektiren eylemlerden dolayı 

koğuşturma yapılan üyeler hakkında yönetim kurulu gerekli görürse tedbir kararı alabilir 

ve üyelik haklarını da kullanmasını yasaklayabilir. 

 

MADDE 32-DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ 
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Sürekli çıkarma cezalarına karşı üyenin genel kurula itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, kararın 

tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ve yazılı olarak yönetim kuruluna yapılır. 

Yönetim kurulu tarafından ilk genel kurul gündemine konur. İtiraz maddesinin 

gündeminde seçim olan genel kurul toplantılarında görüşülmesi halinde, seçim 

maddesinden önce tartışılarak karara bağlanması gerekir. 

Bu usul dışında, genel kurula eski üye adına sürekli çıkarma cezasına doğrudan 

başvurulamaz. Genel kurul cezayı kaldırırsa üye haklarını yeniden kazanmış olur. 

Genel kurul isterse, görevlerini yerine getirmek şartıyla aradaki sürede kaybedilen 

haklarını üyeye geri verebilir. 

Genel kurul sürekli çıkarma cezasını kaldırırsa, yönetim kuruluna, dernek hükmi 

şahsiyetine karşı dava açılamaz ve maddi–manevi tazminat talep edilemez. 

Üyelikten geçici olarak çıkarma cezası bitince üyelik hakları kendiliğinden kazanılır. 

Disiplin kurulunun karar ve cezaları kesindir ve hemen uygulanır. Sadece sürekli 

çıkarma cezasına bu maddede yazılan usül içinde genel kurula itiraz edilebilir. 

 

 

 

 

MADDE 33-YARDIMCI KOMİSYONLAR 

 

 Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde ve zamanlarda yardımcı  komisyonlar 

kurabilir.Komisyonlar  beşer kişiden oluşur ve görev süreleri içinde yönetim kuruluna 

yardımcı olarak çalışır. 

Komisyonlar  bir başkan ve bir raportör seçerler. Yönetim kurulu,komisyonlara kendi 

üyelerinden birini koordinatör olarak verir.Yönetim kurulu başkanı tüm komisyonların 

doğal başkanıdır. 

Gerekli hallerde komisyonların ve üyelerinin masrafları cemiyetçe karşılanır. Yönetim 

kurulu başka komisyonlar da kurabilir. 

Yönetim kurulu, bu komisyonların çalışmalarıyla ve derneğin sosyal yardımlarıyla ilgili 

yönetmelikleri hazırlamak ve genel kuruldan geçirmekle yükümlüdür. 

 

 

MADDE 34- DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti hizmetleri, gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile 

göreve başlatılan ücretliler aracılığı ile yürütülebilir. Yürürlükte ve çıkacak olan yasa, 

yönetmelik ve genelgelerde vs. öngörülen hükümler uygulanır. 

 

BÖLÜM: 4 

 

İDARİ VE MALİ İŞLEMLER 

 

MADDE 35- DEFTER TUTMA ESASLARI 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık bürüt 

gelir, söz konusu hesap dönemi için Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen haddi aştığı 
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takdirde, takip eden yıldan itibaren bilanço esasına göre defter tutar. Bilanço esasına 

geçtikten sonra  üst üste 2 hesap döneminde belirtilen haddin altına düşerse takip eden 

yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir. 

Yıllık bürüt gelirin yönetmelikte belirtilen haddin  altına olmasına rağmen, bu hadde 

bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararıyla bilanço esasına göre defter tutabilir. 

Ticari işletmeler için ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defterler tutulur. 

  

MADDE 36- TUTULACAK DEFTERLER 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti aşağıda yazılan defterleri tutar. 

 

a) Üye kayıt defteri: Derneğe alınan üyelerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aidat 

taahhütleri ve üyeyle ilgili diğer gerekli bilgiler bu deftere yazılır. 

b) Karar defteri: Yönetim kurulu kararları, toplantı tarihi ve sayısı da belirtilmek 

suretiyle ve sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı yönetim kurulu üyelerince 

imzalanır. 

c) Gelen ve giden evrak defteri: Derneğe gelen ve dernekten gönderilen evrak, tarih ve 

sırasıyla deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları kanuni 

süresince dosyalarda saklanır. 

d) Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan ve harcanan tüm paraların alındıkları ve 

verildikleri yerler, miktarları, tarihleri açık ve düzenli bir şekilde ve sırasıyla bu deftere 

işlenir. 

e) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Derneğin bütçe, kesin hesap ve bilançosuyla 

ilgili tüm bilgiler bu deftere işlenir. 

f) Demirbaş defteri: Derneğe ait tüm demirbaşlar bu deftere yazılır. Demirbaş giriş ve 

çıkışları da bu deftere işlenmek zorundadır. 

g) Yüksek İstişare Kurulu defteri: İstişare kurulunun aldığı tüm tavsiye kararları bu 

deftere yazılır. Kararların altı ilgili kurul üyelerince imzalanır. 

e) Disiplin Kurulu Defteri:Disiplin kurulunun aldığı tüm  kararlar bu deftere işlenir ve 

kararların altı disiplin kurulu üyelerince imzalanır. 

Bu madde de yazılı tüm defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. 

 

MADDE 37- KAYIT USULÜ- KAYIT ZAMANI 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen 

usul ve esaslara uygun olarak tutulur. 

 

MADDE 38-HESAP DÖNEMİ 

 

Hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 01 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona 

erer. 

 

MADDE 39- DEFTERİN TASDİKİ 
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Defterler kullanılmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik 

ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin 

ara tasdiki yapılmaz. Bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form 

yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik 

ettirilmesi zorunludur.  

 

Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret 

olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını 

içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya Tasdik Şerhi Formu doldurulup, 

defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. 

Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,tasdik tarihi ve numarası 

belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.  

 

Defterlerin her sayfası sıra numarası ile teselsül edip etmediği kontrol edilerek 

mühürlenir.  

MADDE 40- GELİR VE GİDER BELGESİ 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Cemiyet gelirlerinin 

bankalar aracılığı ile tahsili halinde bankalar tarafından düzenlenen dekont veya hesap 

özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi 

harcama belgeleri ile yapılır. Mersin gazeteciler Cemiyeti, gelir vergisi kanununun 94. 

Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider 

pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenler.  

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz 

mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya 

kuruluşlar tarafından Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılacak bedelsiz mal ve hizmet 

teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.  

 

Bu belgeler, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu 50 asıl ve 50 

koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri 

aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde MGC tarafından bastırılır. 

Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, beliritlen nitelikte olması 

zorunludur. 

 

MADDE 41- SAKLAMA SÜRESİ 

 

Defterler hariç olmak üzere, Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından kullanılan alındı 
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belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı 

kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süre 

ile saklanır. 

 

MADDE 42- GELİRLER 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin gelirleri şunlardır;  

1) Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere 100 TL giriş aidatı.  

2) Her asıl üyeden alınacak yıllık 12 TL üyelik aidatı. 

3) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence vb. faaliyetlerden 

sağlanan ve iktisadi faaliyetlerden elde edilen karlar. 

4)  Üyelere verilen kredilerden alınacak hizmet bedeli veya faiz gelirleri. 

5)  Bankaya yatırılan paraların faizleri, fon vs. gelirleri. 

6) Kime ve nereye ait olduğu bilinmeyen ve en az 1 yıl emanet hesabında 

tutulduktan sonra gelir kaydedilen paralar. 

7) Yardım ve bağışlar, yardım toplama kanunu hükümlerine uygun olarak 

toplanacak bağış ve yardımlar. 

8) Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin işletmelerinden ve katılımlarından elde edilen 

gelirler, kiralar ve işletmelerden sağlanan gelirler. 

9) Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin işletmelerinden ve katılımlarından elde edilen 

gelirler. 

10)  Reklam ve sponsor gelirleri. 

11)  Sosyal tesis ve etkinliklerinden sağlanan gelirler. 

12)  Ürün satışından elde edilen gelirler. 

13)  Borçlanma. 

14)  Diğer gelirler. 

 

MADDE 43- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ 

 

Dernek amacını gerçekleştirme ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması 

halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredide mal ve 

hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.  

 

MADDE 44- GİDER VE GELİRLERDE USUL 

 

Alındı belgelerinin biçimi 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti, gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgelerini 

yönetim kurulu kararı ile bastırır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası 

taşıyan kendinden karbonlu 50 asil ve 50 koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya 
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elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılan form ve sürekli kayıt 

formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı 

belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı 

iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, 

diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.  

 

MADDE 45- ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI 

 

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur 

bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan 

cilt veya forumlar geri verilerek aynı miktarda yenisi basılır. Alındı belgeleri, matbaadan 

sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır. 

 

 

 

MADDE 46- ALINDI BELGELERİNİN DEFTERE KAYDI 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi 

Kayıt Defteri’ne kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar aradında 

tutanakla devir teslimi yapılır. 

 

Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı 

belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları 

doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak 

suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesinin ciltlerinin gelir tahsil 

edebilecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edildi alındı belgesi cildinin iade edilmesi 

sırasında doldurulur. 

 

Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin 

kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak 

altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edebilecek başka bir 

kişiye verilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek bir şekilde iptal 

yazılarak bir daha kullanılmaz. 

 

Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş 

numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak 

yukarıda belirtilen usule göre kayıt edilebilir ve kullanılır. 

 

Alındı belgelerinde kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede 

dernekler birimlerine bildirilir. 
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MADDE 47- ALINDI BELGELERİNİN KULLANIMI 

 

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce 

imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı 

Belgesi Kayıt Defteri’nde gösterilir. 

 

Alındı belgeleri, sabit boyalı ser ve sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde 

silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak 

verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge 

yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yapraklarının üzerine İPTAL ibaresi 

yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır. 

 

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan 

sonra asli ödemede bulunana verilir, sureti dosyasında muhafaza edilir. 

 

MADDE 48- YETKİ BELGESİ 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti adına gelir edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de 

belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin 

açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi üç nüsha olarak 

düzenlenerek, Mersin Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki 

belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen 

yetli belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil 

etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi 

için otomatik sıra numarası verilir.  

 

Yetki belgesinin süresi, Mersin Gazeteciler CemiyetiYönetim Kurulu’nun görev ve 

süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurulunun, yetki belgelerini birinci fıkra 

esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına 

yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son 

verilmesi Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi 

veya fesih edilmesi, gibi hallerde verilmiş olan yetki belgelerinin Mersin Gazeteciler 

Cemiyeti yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama 

yetkisi Mersin Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. 

Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Mersin Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu 

başkanınca, on beş gün içinde dernekler birimine bildirilir. 
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MADDE 49- GELİRLERİN TESLİM EDİLMESİ 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti adına gelir tahsil etmekte olan kişiler, tahsil etmekle yetkili 

olan kişiler, tahsil ettikleri en geç otuz gün içerisinde cemiyet saymanına teslim eder 

veya Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin hesabına yatırırlar. 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar 

dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. 

 

MADDE 50- MALİ İŞLEMLER 

 

Dernek muhasebecisi her ay tanzim edeceği aylık mizanları, yıllık kesin hesap 

raporlarını ve bilançoyu dernek saymanına verir. Sayman da bunları yönetim kuruluna 

verir. Yönetim kurulu da gerekli incelemeleri yaptıktan sonra onaylanmak üzere, genel 

kurula sunar. 

Denetleme kurulu, dernek hesaplarını, makul bir süre önceden yazılı haber vermek 

şartıyla her zaman kontrol edebilir. 

Yönetim kurulu gerek bu kontrollerde gerekse genel kurula sunulacak denetleme kurulu 

raporu için denetleme kuruluna istediği tüm bilgileri vermek zorundadır. 

Dernek parasının, günlük ihtiyaçlar için dernek kasasında tutulacak ve yönetim kuruluna 

günün şartlarına göre tespit edip karar defterine geçireceği kısmı hariç, bankaya 

yatırılması zorunludur. Bankadan para çekilmesi, imza sirkülerinde adı ve imzaları 

bulunan ve dernek yönetim kurulunca tespit edilecek üç üyeden ikisinin imzasıyla olur. 

Bu imzalardan birinin dernek saymanına ait olması şarttır. 

Dernek harcamaları yönetim kurulunun karar ve bilgisi altında usulüne uygun olarak 

yapılır. Dernek gelirleri, alındı belgesiyle toplanır, giderler harcama belgesiyle yapılır. 

Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin 

hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. 

Dernek gelirlerinin alınmasında Maliye Bakanlığı’nca bastırılan alındı belgeleri 

kullanılır. Maliye Bakanlığı’ndan yazılı istemde bulunulmasından sonra 30 gün içinde 

alındı belgesi sağlayamaması halinde, dernek özel olarak alındı belgesi bastırarak 

mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatıp kullanır. 

Maliye Bakanlığı’ndan resmi alındı belgesi sağlandığında, özel alındı belgesi 

kullanılamaz. Alındı belgesinde ödemede ve bağışta bulunanın açık kimliği, adresi ve 

imzası bulunur. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu belirler 

ve bu karar mahallin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.  
 

MADDE 51- BEYANNAME VERİLMESİ 

  

Cemiyetin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla 

sonuçlarına ilişkin "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, 

her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare 

amirliğine verilir. 
 

MADDE 52- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
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 Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; 

 

-Genel Kurul Sonuç Bildirimi 

 

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde yönetim ve 

denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren "Genel Kurul 

Sonuç Bildirimi" ve ekleri, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine 

bildirilir. 

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi'ne; 

 

1- Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul 

Toplantı Tutanağı örneği, 

 

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa tüzüğün değişik maddelerinin yeni ve eski şekliyle, 

dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfasının yönetim kurulunca imzalanmış örneği 

eklenir. 

 

 

 

MADDE 53- TAŞINMAZ MALLAR 

  

 MGC’nin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde "Taşınmaz 

Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. : 

 Cemiyetin barınması için edinilmiş ve edinilecek taşınmaz malların, üyelerin sosyal ve 

kültürel gereksinmelerini karşılayacak biçimde değerlendirilmesi, yeterli personel 

çalıştırılması yetkisi Yönetim Kurulu'nca kullanılır. Taşınmaz malların satılmasına Genel 

Kurul karar verir. Bunun için de üyelerin üçte ikisinin imzalı onayını almak zorunludur. 
  

MADDE 54- YARDIM ALMA VE DİĞER BİLDİRİMLER 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyet, mülki ve idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak 

şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi 

yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine 

getirilmesi zorunludur. 

  

Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi 

 

 Mersin Gazeteciler Cemiyeti(MGC), tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması 

durumunda yardım alınmadan önce  "Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha 

olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. 

 

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu 

kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile 
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yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de 

eklenir. 

 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının 

yerine getirilmesi zorunludur. 
  

Proje Bildirimi 

  

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim 

MGC’nin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak 

projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği  "Proje Bildirimi"ne 

eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde MGC'nin merkezinin bulunduğu yerin 

valiliğine verilir. 

  

Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi 

  

MGC’nin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik "Yerleşim Yeri Değişiklik 

Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen 

değişiklikler  "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, 

değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 
 

MGC tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını 

izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

 

 

MADDE 55- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği 

yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 

çoğunluğu aranır Çoğunluğun sağlanmaması sebebi ile toplantının ertelenmesi 

durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, 

yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma 

hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması 

açık olarak yapılır. 

 

MADDE 56- DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ 

 

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.  

 

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy 

kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3’ü çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması 
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sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, 

bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki 

katından az olamaz.  

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan 

üyelerinin oylarının 2/3’ü dür.Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.  

 

MADDE 57- TASFİYE İŞLEMLERİ 

 

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son 

denetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemleri, feshe ilişkin 

genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten 

itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına ‘Tasfiye Halinde 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti‘ ibaresi kullanılır.  

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi 

işlemlerinin baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce 

derneğin hesaplarını inceler inceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, 

harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık 

ve yükümlülükleri bir tutanaka bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına 

çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevirilerek alacaklılara ödenir. Derneğin 

alacaklı olması durumda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların 

ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları Türkiye Gazeteciler Federasyonuna 

devredilir. 

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanakında gösterilir ve tasfiye işlemleri ve mülki 

idare amirliğince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde 

tamamlanır. 

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını 

müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek 

merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye 

tutanakının da eklenmesi zorunludur. 

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri 

saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve 

belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

 

BÖLÜM: 5 
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DERNEK ŞUBELERİ VE TEMSİLCİLİK 

 

MADDE 58- KURULUŞU 

 

Şubenin kuruluşuna Genel Kurul karar verir. Bu kararda şubenin açılacağı ilde çalışan ve 

derneğe kayıt olup tüzükte belirtilen şartları taşıyan en az üç kişi şubeyi kurmakla 

görevlendirilir. 

 

Kurucular şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğe yazılı başvuruda bulunur. Bu 

başvuru yazısında kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve 

sanatı gösterilir. Dilekçeye ikametgah belgesi ile kurulacak yetki belgesi de eklenir. 

 

Bir ilde şube açılabilmesine yönetim kurulunca karar verilebilmesi için, o ilde Basın İş 

Kanunu’na göre çalışmakta olan ve tüzükteki diğer şartları taşıyan en az on kişinin 

bulunması gerekir. 

 

Yönetim kurulu ayrıca gerekli gördüğü yerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla 

temsilci atayabilir, görevden alabilir. Şubeler temsilci atayamazlar. Temsilcinin adresi, 

yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişiyi veya kişiler tarafından o 

yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirir. 

 

MADDE 59- ŞUBENİN ORGANLARI 

 

Şubenin organları şunlardır: 

 

1. a) Genel Kurul 

2. b) Yönetim Kurulu 

3. c) Şube Denetçisi  

 

MADDE 60- ŞUBE GENEL KURULU 

 

Şube genel kurulu, şubede kayıtlı bulunan üyelerden oluşur. Şubeler, olağan genel 

kurullarını, merkezin genel kurulundan en az iki ay önce yapmak zorundadır. 

 

Şube genel kurullarının toplanması, çağrı usulü, toplantı ve karar yeter sayısı, seçimler 

ve buna benzer konular, tüzükte merkez genel kurullarında belirtildiği gibi uygulanır. 

 

MADDE 61- ŞUBE YÖNETİM KURULU 

 

Şube yönetim kurulu, derneğin şubeye kayıtlı üyeleri arasında seçilen beş üyeden oluşur. 
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Ayrıca beş de yedek üye seçilir. 

 

Şube yönetim kurulun toplantı usulleri, görev ve yetkileri bu tüzükte merkez yönetim 

kurulu için belirtildiği gibidir. 

 

Şube yönetim kurulu üyeleri, aynı zamanda dernek genel kurulunda şubeyi temsilen 

seçilmiş olmak kaydıyla delege olarak katılırlar. 

 

MADDE 62- ŞUBE DENETÇİSİ 

 

Şube genel kurul üyeleri tarafından kendi aralarında seçeceği bir asil ve bir yedek 

üyeden oluşur. En az altı ayda bir olmak üzere şube yönetim kurulunun kayıt defterini 

inceleyerek raporlar hazırlar ve genel denetim raporunu genel kurula sunar. Raporların 

bir örneği dernek yönetim kuruluna gönderilir. 

 

 

MADDE 63- ŞUBE HESAPLARI 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti kasa düzeni içinde çalıştığından, şubeler hesaplarını dernek 

genel merkezlerine devretmek zorundadırlar. Ancak zaruri ve günlük masrafların 

karşılanması için gelirlerin yüzde ellisine avans olarak tutabilirler ve gerektiğinde dernek 

yönetim kurulundan ayrıca avans isteyebilirler. Şubeler avansları ile ilgili olarak altı 

ayda bir genel merkeze yazılı olarak hesap verirler. 

 

BÖLÜM: 6  

 

MADDE 64- SİYASET YASAĞI 

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin kesinlikle siyasetle ilişkisi yoktur. Üyelerinin kişisel 

siyasi 

faaliyetleri olursa bunlardan Mersin Gazeteciler Cemiyeti sorumlu değildir. Dernek 

hiçbir siyasi teşekkülün faaliyetlerine kesinlikle katılamaz. 

 

BÖLÜM: 7 

 

MADDE 65- HÜKÜM EKSİKLİĞİ 

 

Bir tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu 

kanunlara atfen çıkarılmış/çıkarılacak olan dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer 

mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 
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BÖLÜM: 8 

 

MADDE 66- DERNEĞİN KURUCULARI 

 

Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucuları şunlardır: 

 

Sabahattin Kösel, A.İhsan Akaya, Yılmaz Mısırlıoğlu, Fikret Turan , Remzi Kürklü, 

Mahir Sümen, Nevzat Kelleli 

 

 

BÖLÜM: 9 

 

GEÇİCİ MADDELER 

 

GEÇİCİ MADDE 1- 21/01/1975 tarihinde kurulan Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin 

yürürlüğe konulan, 08/01/2005 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul tarafından da 

bazı maddeleri değiştirilen tüzüğü, günümüzün şartlarına uygunluk sağlaması amacıyla 

yönetim kurulunca tüm maddeleri yeniden düzenlenmiş olup, 21/01/2006 tarihinde 

yapılan genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin tüzüğünün tüm maddelerinin büyük bölümü son olarak 

günümüz şartlarına uygunluk sağlaması için yeniden düzenlenerek 

…………………tarihinde yapılan tüzük kurultayında kabul edilerek yürürlüğe 

konulmuştur. 

 

GEÇİCİ MADDE 2- Kabul edilerek yürürlüğe giren yeni tüzük, yeniden bastırılarak tüm 

üyelere birer nüshası dağıtılır. 

 

Bu tüzük 66 (altmışaltı) madde ve 2 (iki) geçici maddeden ibarettir. 

 

                                                                                     YÖNETİM KURULU 


